
repce

1. kijuttatás (ősszel) 2. kijuttatás (tavasszal) 3. kijuttatás

BBCH-skála 13-18
kb. 10-15 cm-es 

növénymagasságnál
2,5 l/ha

a vegetációs időszak 
kezdetétől
2,5 l/ha

kb. 14 nappal az utolsó 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

BBCH 13 BBCH 18 BBCH 32

amennyiben az őszi kijuttatás elmaradt akkor a következő alkalmazást javasoljuk:

1. kijuttatás (tavasszal) 2. kijuttatás

a vegetációs időszak kezdetétől

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

BBCH 13-21 BBCH 21-31

A zászlóslevél kialakulása után a minőség javítására ajánlunk 
egy 3. kijuttatást, 2,5 l/ha dózisban.

Őszi KalászosoK

1. kijuttatás (ősszel) 2. kijuttatás (tavasszal)

BBCH-skála 13-16 
vagy 3-6 leveles állapotban

2,5 l/ha

a vegetációs időszak kezdetétől

2,5 l/ha

BBCH 13 BBCH 21

A zászlóslevél kialakulása után a minőség javítására ajánlunk 
egy 3. kijuttatást, 2,5 l/ha dózisban.

Tavaszi KalászosoK

1. kijuttatás 2. kijuttatás

BBCH-skála 13-16 
vagy 3-6 leveles állapotban

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

BBCH 13 BBCH 21

A zászlóslevél kialakulása után a minőség javítására ajánlunk 
egy 3. kijuttatást, 2,5 l/ha dózisban.

FeLhASznáLáS

BBCH skála szerinti fejlődési stádiumok. (forrás: BASF AG)

amennyiben az őszi kijuttatás elmaradt akkor a következő alkalmazást javasoljuk:

1. kijuttatás (tavasszal) 2. kijuttatás 3. kijuttatás

a vegetációs időszak 
kezdetétől
2,5 l/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

14 nappal az utolsó 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

BBCH 13 BBCH 18 BBCH 32

Az AGROSOL liquid-del történő kezelést a virágzás ELőTT be kell fejezni.

 erőteljesebb fotoszintézis

 jól indul a vegetációs időszak

 életerős, szívós növények

 jobb ellenállóképesség pangóvízzel  szemben,

 jobb fagy- és szárazságtűrő képesség

 hatékonyabb tápanyag hasznosítás

 felhasználóbarát alkalmazás

 magasabb hozam, jobb minőség

Miért az 
AGROSOL liquid?

terMészetesebb forMában
a TERMÉSBIZTONSÁGÉRT 
és a HOZAMNÖVEKEDÉSÉRT

Hatóanyag Hasznosulás a növényben Hatás

Természetes 
karbonátokból 
álló ásványi-
anyag-keverék

szén-dioxid-felvétel stimulálása

hatékonyabb 
fotoszintézis

jobb stressz-
rezisztencia

Auxinok

többszörös hatás a növekedési és 
fejlődési folyamatokra

hosszanti növekedés serkentése

szívósabb, vitális 
növények

Citokininek

sejtosztódás stimulálása

gyökérzet növekedésének 
elősegítése

erőteljesebb haj-
szálgyökér képzés

hatékonyabb táp-
anyag hasznosítás

Aminosavak a proteinek (fehérjék) építőelemei

támogatja az 
anyagcserét

jobb stressz-
rezisztencia

FONTOS: tapadásfokozóval (nedvesítőszerrel) együtt alkalmazza! FONTOS: tapadásfokozóval (nedvesítőszerrel) együtt alkalmazza!

FONTOS!FONTOS!
Minden kijuttatásnál szükség van tapadásfokozó
(nedvesítőszer) alkalmazására! (amennyiben 
a vele együtt kijuttatott szer nem tartalmazza)


