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ÁTTEKINTÉS
Növényfajták, alkalmazások & adagolás

>>> Szôlô 

>>> INFORMÁCIÓ:
A felhasznált összmennyiség 
ne legyen kevesebb 
10,5 kg-nál.

1. kezelés 2. kezelés 3. kezelés 4. kezelés

elôvirágzáskor

1,5 kg/ha

virágzás után

3 kg/ha

kb. 14 nappal az    
utolsó kezelés után

3 kg/ha

kb. 14 nappal az    
utolsó kezelés után

3 kg/ha

ALKALMAZÁS
Alkalmazás & technikai feltételek
• Az AGROSOLutiont kb. 200 - 400 liter vízzel kell keverni (1 hektárra) és finom permetként kell benedvesíteni vele a leveleket. 
• Az ideális munkanyomás 3-4 bar 150-300 µm átmérôjû szórófejjel.
• Miközben a permetezôtartályt vízzel tölti, lassan és egyenletesen adagolja hozzá az AGROSOLutiont.
• Kérjük ügyeljen arra, hogy a terméket ködszerû, finom permetként szórja ki!

FONTOS:
Hosszabb szünetek esetén a keverôberendezést vagy NEM szabad kikapcsolni, vagy pedig az anyagot elôírásszerûen fel KELL keverni azért, 
hogy az ásványi anyagok ne ülepedjenek le.

Használati utasítás
• Az AGROSOLutionnal való permetezést az idôjáráshoz kell igazítani, mivel az AGROSOLution felszívódása kb. 2 - 4 órát (növényi kultúrától 

függôen) vesz igénybe. 
• A növény leveleit a permet csak finoman nedvesítse be.  
• Dugulás elkerülése érdekében a szóróberendezést használat után ALAPOSAN KI KELL MOSNI!
 Az alsó szórófejeket a tisztítás után ki kell venni, hogy a maradék ki tudjon csurogni.
• Az AGROSOLution minden kereskedelmi forgalomban lévô trágyával és növényvédôszerrel keverhetô.
• Elôször a vizet kell a tartályba engedni, majd eztán – folytonos keverés mellett – lehet belekeverni az AGROSOLutiont.
• ELÔTARTÁLYOS SZÓRÓBERENDEZÉS: A porképzôdés elkerülése érdekében az AGROSOLutiont folytonos keverés mellett közvetlenül kell 
 a permetvízhez adni.

Biztonsági tudnivalók
• Ügyeljen arra, hogy permetezéskor az AGROSOLutiont ne lélegezze be.
• Gyermekektôl és háziállatoktól távol tartandó. 
• Hûvös, száraz helyen tárolandó. 

* kivéve: FÖLDIEPER (4. KATEGÓRIA)

>>> Egyéb növényi kultúrák 

>>> INFORMÁCIÓ:
Az egyéb növényi kultúrák 
és az ide tartozó növényfaj-
ták 5 KATEGÓRIÁBA vannak 
sorolva. 
A lehetô legnagyobb siker 
érdekében ezek mind eltérô 
kezelési módot igényelnek.

1. KATEGÓRIA zöldborsó | bab | csicseri borsó | mustár | lencse | csillagfürt

2. KATEGÓRIA cukkini | uborka | paprika | paradicsom

3. KATEGÓRIA répa | zellergumó | karalábé | petrezselyemgyökér | retek
spárga | hónapos retek | hagyma | póréhagyma | spenót

4. KATEGÓRIA
egres | vörös áfonya | málna | szeder 
bodza | fekete berkenye | ribizli | áfonya | földieper*
alma | körte | birs | mirabella | sárgabarack | szilva | cseresznye

5. KATEGÓRIA Minden salátaféle

Alkalmazás / adagolás:

1. kezelés 2. kezelés 3. kezelés 4. kezelés

1. KATEGÓRIA 2,5 kg/ha 3 kg/ha 3 kg/ha x

2. KATEGÓRIA 2 kg/ha 3,5 kg/ha 3,5 kg/ha x

3. KATEGÓRIA 3 kg/ha 3 kg/ha 3 kg/ha x

4. KATEGÓRIA 1,5 kg/ha 3 kg/ha 3 kg/ha 3 kg/ha

5. KATEGÓRIA 3 kg/ha 3 kg/ha x x

Tavasz Kora nyár

1. kezelés: 
BBCH-skála 13 - 15
kb. 10 - 15 cm-es  
növénymagasság

2 kg/ha

1. kezelés: 
BBCH-skála 13 - 15
kb. 10 - 15 cm-es  
növénymagasság 

2 kg/ha

2. kezelés: 
kb. 14 nappal az 
első kezelés után 

3 kg/ha

2. kezelés: 
kb. 14 nappal az 
első kezelés után 

3 kg/ha

FOCUSYNERGY Kft. 
(AGROSOLution magyarországi képviselete)
HU-1077 Budapest, Wesselényi utca 28.
Tel: +36 1 797 7217 | Fax: +36 1 799 8877
office@focusynergy.hu | www.agrosolution.hu

ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁS:
Elsô permetezés: 1,5 kg/ha a 2. leveles stádiumtól permetezhetô
További kezelések: 3 kg/ha: Ha az AGROSOLutiont dúsabb levélzetre permetezi, akkor 3 kg/ha-t használhat.
A kezelések gyakorisága: Rendszeres 10-14 napos időközönként a tenyészidô alatt.
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JAVASLAT: 

Minden alkalmazáskor 

ajánlatos nedvesítôszert 

használni!

Kereskedô:

A TISZTA NÖVÉNYI ENERGIA



1. kezelés (ôsszel) 2. kezelés (tavasszal) 3. kezelés 4. kezelés 

BBCH-skála 13 - 18 szt.
kb.10 - 15 cm-es 

növénymagasság
2 kg/ha

a tenyészidô kezdetétôl

2,5 kg/ha

kb. 14 nappal az    
utolsó kezelés után

3 kg/ha

x

Ha nem kerül sor ôszi kezelésre, akkor azonos hatás 
érhetô el 3 tavaszi kezeléssel is >>>

1. kezelés (tavasszal) 2. kezelés 3. kezelés 4. kezelés 

a tenyészidô kezdetétôl

2,5 kg/ha

kb. 14 nappal az 
elsô kezelés után

2,5 kg/ha

kb. 14 nappal az    
utolsó kezelés után

3 kg/ha

x

>>> Ôszi kalászosok  >>> Repce

1. kezelés 2. kezelés 3. kezelés

BBCH-skála 13 - 21 szt.
kb. 5 - 16 cm-es 

növénymagasság
2 kg/ha

kb. 14 nappal az 
elsô kezelés után 

3 kg/ha

kb. 14 nappal az    
utolsó kezelés után

3 kg/ha

>>> Répafélék (minden fajta)

>>> Szójabab

>>> Napraforgó

>>> Tökfélék 

>>> Zöldtakarmány / lóhere

Amennyiben az őszi kezelés elmaradt, akkor 2 tavaszi 
kezeléssel ugyanaz a hatás érhető el >>>

A 3 kezelésre felosztott 5,5 kg anyagmennyiség 
a kívánt hatást még fokozhatja: 
1. kezelés: 2 kg/ha (BBCH-skála 13 - 16 fok 
vagy 3-6 leveles stádium)
2. kezelés: 1,5 kg/ha (tenyészidô kezdetétôl)
3. kezelés: 2 kg/ha 
(kb. 14 nappal az utolsó kezelés után)  

Ha a felhasználásra kerülô 6 kg anyagmeny-
nyiség 3 kezelésre felosztja, ezzel a kívánt 
hatást tovább fokozhatja: 
1. kezelés.: 2 kg/ha (a tenyészidô kezdetétôl)
2. kezelés.: 2 kg/ha 
(kb. 14 nappal az elsô kezelés után)
3. kezelés.: 2 kg/ha
(kb. 14 nappal az utolsó kezelés után)

1. kezelés (ôsszel) 2. kezelés (tavasszal) 3. kezelés 4. kezelés

BBCH-skála 13 - 16 szt.
vagy 3 - 6 leveles stádium 

2 kg/ha

a tenyészidô kezdetétôl

3,5 kg/ha

x x

>>> Tavaszi kalászosok
1. kezelés 2. kezelés 3. kezelés 4. kezelés

BBCH-skála 13 - 16 szt.
vagy 3 - 6 leveles stádium 

2 kg/ha

kb. 14 nappal az
elsô kezelés után

3,5 kg/ha

x x

>>> Kukorica
1. kezelés 2. kezelés 3. kezelés 4. kezelés 

BBCH-skála 13 - 15 szt.
vagy 3 - 5 leveles stádium

2 kg/ha

kb. 14 nappal az
elsô kezelés után

3,5 kg/ha

x x

>>> Vetô-, étkezési és magas 
 keményítôtartalmú burgonyafélék 

1. kezelés 2. kezelés 3. kezelés 

BBCH-skála 20 szt.
kb.10 - 15 cm-es 
növénymagasság

2 kg/ha

kb. 14 nappal az 
elsô kezelés után 

3 kg/ha

kb. 14 nappal az  
utolsó kezelés után 

3 kg/ha

>>> Élelmiszeripari feldolgozásra szánt burgonya* 

1. kezelés (tavasszal) 2. kezelés 3. kezelés 4. kezelés

a tenyészidô kezdetétôl

3 kg/ha

kb. 14 nappal az
elsô kezelés után

3 kg/ha

x x

Ha a felhasználásra kerülô 6 kg anyagmennyiséget 
3 kezelésre felosztja, ezzel a kívánt hatást tovább 
fokozhatja: 
1. kezelés.: 2 kg/ha (BBCH-skála 13 - 16 fok vagy 
3 - 6 leveles stádium)
2. kezelés.: 2 kg/ha (kb. 14 nappal az első kezelés után) 
3. kezelés.: 2 kg/ha 
(kb. 14 nappal az utolsó kezelés után)

Ha a felhasználásra kerülô 6 kg anyagmennyiséget 
3 kezelésre felosztja, ezzel a kívánt hatást tovább 
fokozhatja:  
1. kezelés.: 2 kg/ha (BBCH-skála 13 - 15 fok 
vagy 3 - 5 leveles stádium)
2. kezelés.: 2 kg/ha (kb. 14 nappal az elsô kezelés után) 
3. kezelés.: 2 kg/ha
(kb. 14 nappal az utolsó kezelés után)

4. kezelés 

kb. 14 nappal az  
utolsó kezelés után

2 kg/ha

1. kezelés 2. kezelés 3. kezelés 

BBCH-skála 40 szt.
miután a növények kitöltik a

sorközöket
3 kg/ha

kb. 14 nappal az 
elsô kezelés után 

3 kg/ha

kb. 14 nappal az  
utolsó kezelés után 

2 kg/ha

4. kezelés

kb. 14 nappal az  
utolsó kezelés után

2 kg/ha

* lehetôleg nagyméretû burgonya a 
 nyúlványszám növelése nélkül

4. kezelés

kb. 14 nappal az    
utolsó kezelés után 

2 kg/ha

* kb. 14 nappal az utolsó 
 kezelés után

* kb. 14 nappal az utolsó 
 kezelés után

* kb. 14 nappal az utolsó 
 kezelés után

1. kezelés 2. kezelés 3. kezelés

A tenyészidô kezdetétôl 
3 cm sarjadéktól

3 kg/ha

*

3 kg/ha

*

3 kg/ha

* minden vágás után, 3 cm-es  
 sarjadékmagasságnál -
 trágyalé kihordása után a 
 kezeléssel 2 napot várni kell

4. kezelés

*

3 kg/ha

1. kezelés 2. kezelés 3. kezelés* 4. kezelés

BBCH-skála 13 - 21 szt. 
kb. 5 - 16 cm-es 
növénymagasság

2,5 kg/ha

kb. 14 nappal az 
elsô kezelés után 

3 kg/ha

amint a vegetációs 
állapot engedi

3 kg/ha

x

1. kezelés 2. kezelés 3. kezelés* 4. kezelés

BBCH-skála 13 - 21 szt.
kb. 5 - 16 cm-es  
növénymagasság

2 kg/ha

kb. 14 nappal az 
elsô kezelés után

3,5 kg/ha

amint a vegetációs 
állapot engedi

2 kg/ha

x

1. kezelés 2. kezelés 3. kezelés* 4. kezelés

BBCH-skála 2 - 3 szt.
kb. 5 - 16 cm-es  
növénymagasság

2 kg/ha

kb. 14 nappal az 
elsô kezelés után

3,5 kg/ha

amint a vegetációs 
állapot engedi

2 kg/ha

x


