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TERMÉKBEMUTATÓ

Nemcsak a gazda szeme… 
– trágyázás másképpen

Az új technológia bármely kultúránál 
sikerrel alkalmazható

Az AgRosol liqUid A KoRáBBi AgRosolUTion nevű 
alaptermék továbbfejlesztett változta. A hozzáadott új 

összetevők – az auxinok és citokininek (növekedést serkentő 
növényi hormonok) – kiegyensúlyozott hatást biztosítanak, 

és növelik a szer hatékonyságát. Az így létrehozott új 
technológiával elérték, hogy a legfontosabb aminosavak 
majdnem 80%-a a fehérjeszintézis rendelkezésére álljon. 

A termék pedig egyszerűbben kezelhető lett – mint a korábbi, 
szilárd formában – a folyékony kiszerelésnek köszönhetően.

z alaptermék természetes ás-
ványok keveréke, magas szintű 
szén-dioxid-koncentrációval. A 

készítményben az ásványokat nagyon 
finomra őrölték, hogy azok bejuthas-
sanak a levelek gázcserenyílásain. A 
nyersanyagban lévő szén-dioxid felsza-
badulva segíti a növény légzését, ser-
kenti a fotoszintézist.

Az Agrosol liquid természetes ás-
ványt, valamint vegyi anyagok nélküli, 
illetve természetesen konzerváló anya-
got, algakivonatot (auxint, citokinin) és 
aminosavakat tartalmaz – a húszból 18 
félét, a fehérjék felépítéséhez.
– Tapasztalatunk szerint a szilárd for-
mátumú anyagot sokkal nehezebb ke-
zelni, ezért arra törekedtünk, hogy fo-
lyékony formában kiszerelt terméket 
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szabad szemmel is látható az agrosol liquid hatása

hozzunk forgalomba. Ennek érdekében 
az Agrosolution-t, mely a természetes 
ásványokat szilárd formában tartal-
mazta, továbbfejlesztettük, folyékony 
szuszpenzióként forgalmazzuk, amit a 
permetező vízzel telt tartályba beleke-
verve tudunk kijuttatni a növényekre - 
érzékelteti a különbséget János Leven-
te, a Focusynergy Kft. vezérigazgatója. 
– A szilárd formulát tehát folyékonyra 
változtattuk. A felületi feszültség csök-
kentését pedig – hogy a csepp a levél-
ről ne guruljon le, hanem megtapadva 
szétterüljön – úgynevezett nedvesítő-
szerrel oldottuk meg. A tapadásfokozó 
azért fontos, hogy a hatóanyag biztosan 
bekerüljön a növénybe.
– Milyen további előnyei vannak még 
a folyékony kiszerelésnek?
– Nincs porképződés, könnyebb és egy-
szerűbb az adagolás, más hatóanyagok 
hozzáadása is megoldható, (az adalé-

kok 90%-a folyékony), 0lehetséges a 
továbbfejlődés, nagyobb a piacelfoga-
dottság, stabilabb és látványosabb a 
hatás.
– Az Agrosol liquid szabadalmazta-
tásra kerül. Mi a szabadalmaztatás 
lényege?
– A tápanyag-mikronizációval minden 
egyes hatóanyag kifejtheti teljes egyedi 
hatását – anélkül, hogy más hatóanya-
gokkal versengene! Aminosavak hozzá-
adásával a hatóanyagok a levélfelszín-
hez tapadnak, feloldódnak és optimális 
módon szívódnak be. Ezáltal a jövőben 
bármely makro- és mikroelem kombi-
nációjával fogunk piacra lépni, a szén-
dioxid dúsítás mellett.
– Mire kell fokozottan figyelni a ki-
juttatásnál?
– A siker eléréséhez továbbra is a leg-
fontosabb tényező a megfelelő időzítés, 
a korai kijuttatás 3-4 leveles stádium-
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ban, ugyanis a fiatal növényt kell erő-
síteni, hogy a fotoszintézis benne minél 
intenzívebbé váljon, és így életképe-
sebb legyen, mint a gyomok. A növény 
körülbelül 12-14 nap után feldolgozza 
a természetes ásványt, ami a fotoszin-

tézist megnöveli, tehát ennyi idő eltel-
tével kell kapnia a következő dózist. Az 
auxin és a citokinin növényi hormo-
nok, jelentős szerepet játszanak a nö-
vekedési folyamatokban, különösen a 
gyökérében. A kijuttatás másik fontos 

szempontja, hogy az anyagot valóban 
bevigyük a levelek belsejébe. Ebben a 
folyamatban a nyomás kap meghatáro-
zó szerepet, és permetezésnél a finom-
ra porlasztás. A honlapunkon és ter-
mékismertető füzetünkben pontosan 
táblázatba szedtük a különféle para-
métereket. A kijuttatás mennyisége va-
lamennyi kultúra esetén két és fél liter/
hektár, egyenletesen elosztva. Ami vál-
tozó, az az ismétlések száma, a legtöbb 
esetben 2-5 szükséges, ennek részletes 
leírása szintén megtalálható a honla-
punkon.
– Mennyire lényeges szempont a ki-
juttatás időpontja?
– Rendkívül fontos a kezelési időszak! 
A kora reggeli kijuttatás javasolt, le-
hetőleg tíz óra előtt, mert ekkor van a 
növények gázcserenyílása a leginkább 
nyitva. Később, napsütésben már el-
kezdenek záródni, hogy megakadályoz-
zák a túlzott párolgást.
– Milyen növényi kultúrák esetében 
alkalmazható az Agrosol liduid?
– Erre egyszerűen válaszolhatok: va-
lamennyi esetén, minden foto szin te-
tizáló növénynél sikerrel használható 
– de csak úgy, ha az előírásokat ma-
radéktalanul betartják. Termékünket 
mindenütt javaslom alkalmazni, ahol a 
termelő a maximumot ki akarja hozni 
a lehetőségekből, hiszen a növény para-
méterei – minőség, ellenálló képesség, 
stressztűrő képesség, terméshozam – 
bizonyítottan jelentősen pozitívabb ér-
tékeket mutatnak az Agrosol liquid-del 
történt kezelés után. Egyértelműen ki-
mutatták például, hogy a széndioxid-
dúsításon keresztül a hozamnövekedés 
és a magasabb minőség mindig párhu-
zamosan halad. Így például repcénél 
az olajtartalom, búzánál a fehérjetar-
talom nő, almánál pedig a hosszabb el-
tarthatóságban jelentkezik elsősorban 
a minőségjavulás, a szárazanyag-tarta-
lomnak köszönhetően.
– Milyen kiszerelésekben lehet meg-
vásárolni a terméket?
– Tavaly még tízliteres csomagolásban 
volt csak, most – előrendelés esetén – 
200 és 1000 literes kiszerelésben is for-
galmazzuk. Ha már a mennyiségekről 
beszélünk, el kell, mondjam azt a lénye-
ges különbséget, hogy az algakivonatok 
hagyományos előállítási módszerével 
2-3 liter szükséges hektáronként. Bio-

lógiai kétszakaszos fermentáció miatt 
pedig elegendő 210 ml/hektár. Azaz egy 
liter Agrosol Liquid 8,4% algakivonatot 
tartalmaz, ami 84 ml, s a hektáronkénti 
2,5 literes dózis így már tartalmazza a 
210 ml-t. További pozitív változás, hogy 
a 2015-ös kiszerelésű Agrosol liquid 
már nem ülepedik le, így lehet nagyobb 
kiszerelésekben is forgalmazni, mivel 
nem kell használat előtt felrázni, mert 
egy valódi emulzió.
– Milyen az Agrosol liquid hatása a 

különböző időjárásai körülmények 
között?
– Az Agrosol liquid a növény saját el-
lenálló képességét annyira felerősíti, 
hogy a különböző, stresszt kiváltó kö-
rülmények között a növény saját maga 
sokkal jobban képes védekezni. Nem-
csak hozamnövelő hatását vizsgálták 
a terméknek, de azt is, hogy meny-
nyivel stressz-tűrőbb a vele kezelt nö-
vény.
– Helyettesíti-e a termék a forgalom-

ban lévő levéltrágyákat?
– A hatóanyagot kell megnézni, ha 
ugyanarról az anyagról (növényi ki-
vonat, algakivonat) beszélünk, akkor 
igen. Ha aminosavról beszélünk, akkor 
is, ha viszont természetes ásványról be-
szélünk, ez az egyetlen készítmény.
– Hogyan lehet helyettesíteni, ha 
más a dózis?
– Mi egy saját módszert fejlesztettünk 
ki, nevezetesen a kétszakaszos dupla 
biológiai fermentációt alkalmazzuk a 
növényi kivonatok és aminosavak elő-
állításához. Ezáltal az Agrosol liqiud 
készítmény 210 ml/ha koncentrációja 
megfelel más növényi kivonatoknál a 
2-3 liter/hektáros dózisnak. Egy liter-
nyi Agrosol liquid 8,5% növényi kivo-
natot tartalmaz, a szokásosnál maga-
sabb koncentrációban.
– Vajon biogazdálkodásban alkal-
mazható-e a termék?
– Mivel az Agrosol liquid kizárólag ter-
mészetes anyagokból tevődik össze, így 
a biogazdálkodásban is sikerrel alkal-
mazható.

B. p.

Az AgRosol A gáz csERE nyílá soKon KEREszTül 
bejut a levél belsejébe, ennek eredményeként javul a szén- 
dioxid felvétel. ezáltal több glükóz és protein termelődik, 
ami a  növényi fejlődés alapja.

Az AGROSOL-hAtáS LényeGe

aGrosoL Liquid 
maGyarorszáGi képviseLet:
www.agrosolution.hu
E-mail: office@agrosolution.hu
Tel.: +36-23/880-710
Budaörs, Gyár u. 2.

káposzta özön - agrosol liquid - özön-káposzta

az agrosol liquid használatával kiküszöbölhető az alma évenkénti 
termésingadozása


