
Focusynergy Kft.
AGROSOLution Magyarországi képviselete

2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel: +36 23 880 710

office@focusynergy.hu, www.agrosolution.hu

Az Ön Partnere:

20
14

/1
 k

ia
dá

s 
  A

 n
yo

m
ta

tá
si

 h
ib

ák
ér

t, 
te

ch
ni

ka
i v

ál
to

zt
at

ás
ok

ér
t f

el
el

ős
sé

ge
t n

em
 v

ál
la

lu
nk

.

AGROSOL liquid -
ALKALMAZÁS

www.agrosolution.hu

Termékinformáció

Az új trágyázási technológia

 a tartályt használat előtt alaposan rázza fel
 az optimális vízmennyiség hektáronként:

 200-400 liter
 a keverőt hagyja bekapcsolva
 amennyiben a vele együtt kijuttatott szer

 nem tartalmazza, szükség van tapadásfokozó
 (nedvesítőszer) alkalmazására is

 keverhető és kijuttatható a kereskedelemben kap- 
 ható levéltrágyákkal és/vagy növényvédő szerekkel

Ideális esetben Ön dupla lapos sugaras fúvókát, IDKT
vagy IDKN 03/04 injektorfúvókát, vagy hasonlót használ. 
Más permetezőanyagok egyidejű kijuttatásánál vegye 
figyelembe azok tájékoztatóját.

Amennyiben kérdése van, vagy további informá-
cióra van szüksége, keresse szaktanácsadóját.

GyAKorLAti EREdményEK
A feltüntetett értékek a vizsgált mezőgazdasági üzemek értékének átlagát 
tükrözik.

BurgonyA

répAfélék

kukoricA

Hozam növekedése Ø +54 q/ha

cukortartalom növekedése Ø +0,9 %

Hozam növekedése Ø +83 q/ha

cukortartalom növekedése Ø +0,5 %

Hozam növekedése a silókukoricánál Ø +69 q/ha

Hozam növekedése a szemeskukoricánál Ø +9,3 %

nedvesség csökkenése Ø -2,0 %

Sikereink 

mérőszáma 

az Ön hozama

Sikereink 

mérőszáma 

az Ön hozama

BURGONYA, 
kUkORicA, 
RépAfélék
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Vető- éS étkezéSi BURGONYA

1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás 4. kijuttatás

BBCH-skála 20
kb. 10-15 cm-es 

növénymagasságnál
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

14 nappal az utolsó 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

BBCH 20 BBCH 40 BBCH 51 BBCH 65

 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?

FELhASznáLáS

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

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

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

élelmiSzeRipARi- éS keméNYítőBURGONYA

1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás 4. kijuttatás

BBCH-skála 40
sorzáródás után

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

14 nappal az utolsó 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

BBCH 40 BBCH 51 BBCH 65 BBCH 79

ÁlTAlÁnoSSÁgBAn ArrA kEll figyElni, hogy a korai kijuttatás
(10-15 cm-es növénymagasságnál) a gumóképződést fokozza.

kUkORicA

1. kijuttatás 2. kijuttatás

BBCH-skála 13-15
vagy 3-5 leveles állapotban

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

BBCH 13-15 BBCH 17-32

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

RépAfélék

1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás 4. kijuttatás

BBCH-skála 12-19,
kb. 5-10 cm 

növénymagasságnál
2,5 l/ha

kb. 14 nappal 
az első kijutta-
tást követően

2,5 l/ha

14 nappal az 
utolsó kijuttatást 

követően
2,5 l/ha

14 nappal az 
utolsó kijuttatást 

követően
2,5 l/ha

BBCH 12 BBCH 17-19 BBCH 30-39 BBCH 39-45
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