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Hatóanyag + információ = siker

Hogy a növény
lélegzethez jusson

mert minőségi és mennyiségi felesleg nem létezik

z AGROSOLution egy 
ásványokat tartalma-
zó termék, egyben egy 

újfajta széndioxid-trágyázási 
technológia. Egy olyan inno-
vatív termék, mely valójában a 
minőség és a hozam kombiná-
ciója!

A szert finom permet-
ként a levelekre juttatva, a 
gázcserenyílásokon keresz-
tül jut be a növényi szövetbe. 
Ott a kémiai folyamatok során 
gáznemű széndioxid képző-
dik. A növény több glükózt és 
proteint termel, több oxigént 

ad le. A hatékonyabbá váló fo-
toszintézis hatására erősebb 
gyökérzet, nagyobb szár- és 
levéltömeg fejlődik, ami jobb 
tápanyagfelvételt, eredménye-
sebb vízfelhasználást biztosít, 
végeredményben életerősebb 
növények képződnek.

Legjobb 
termésHozam
Az AGROSOLution bevált, 
működő technológia, mely 
látványos eredményeket pro-
dukál. Mint minden termék-
hez, az AGROSOLutionhoz is 
tartozik használati útmutató, 
amit a kívánt hatás eléréséhez 
érdemes betartani.

A korai kijuttatás a gyökér-
fejlődés hathatós segítője, elő-
nyei sokkal nagyobbak, mint a 
melléfújódásból eredő veszte-
ség. „Támadások ellen lehet vé-
dekezni, de dicséret ellen erőt-
lenek vagyunk… Ott, ahol az 
információ és a helyes kezelés 
egymásra talál, ott természe-
tesen túlsúlyban van a dicsé-
ret. Az AGROSOLution korai 
kijuttatása a siker egyik kul-
csa.” – vallja a forgalmazó.

DupLa Haszon
Magazinunk múlt havi szá-
mában rávilágítottunk az 
AGROSOLution előnyeire a 

haszonnövényeknél, azonban 
ezeket az előnyöket a saját ta-
karmányt előállító állattartók 
is ugyanúgy megtapasztalhat-
ják. Az AGROSOLution a siló-
kukorica beltartalom-értékét 
növeli, s a növelt értékű takar-
mány révén a tej beltartalom-
értéke is nőni fog!

Gyakorlott mezőgazdászok-
ban felmerül a kérdés, vajon ke-
verhető-e az AGROSOLution 
más termékekkel? Igen, ke-
verhető, mégpedig valameny-
nyi egyéb termékkel. Ebben 
az esetben először mindig az 
AGROSOLution kerüljön elő-
ször a vízbe, a másik szer pedig 
csak azután.

tapasztaLataikróL 
beszéLtek
Az IKR hazai nagykereskedő 
pécsi területi képviselője, Ke-
lemen Tibor a következőket 
mondta el saját tapasztalata-
iból az AGROSOLution hasz-
nálatának eredményeiről: – A 

gyakorlati eredmények a szem-
lék alapján meggyőzőek és lát-
ványosak, helyenként szen-
zációsak. Ezt erősítik meg az 
alábbi beszámolók. Budaházy 
Áron bárándi gazdálkodó nap-
raforgónál és kukoricánál al-
kalmazta a terméket. Vélemé-
nye szerint a kezelt állomány 
azon kívül, hogy nagyobb, 
egyöntetűbb képet mutat, ha-
ragosabb zöldebb színű, és a 
szárak is vastagabbak.

Szabó Loránd területi kép-
viselő a felvételen látottak-
kal kapcsolatban örömmel 
jegyezte meg: „azt a fajta in-
novatív gazdai szemléletet 
tükrözi, amit mi a legjobban 
kedvelünk.” Győr-Moson-Sop-
ron és Komárom megyében 
gyűjtött tapasztalatok olvas-
hatók alább:

Fenyő Gyula pannonhalmi 
gazdálkodó termelő elmondta, 
két kezelés után első pillantás-
ra nem látott nagy különbséget, 
de a lemérés után el volt ragad-

A
a Legfontosabb a korai kijuttatás, melyre a növény 2-4 leveles stádiumában van szük-
ség, majd kultúrától függően további 1-3 alkalommal a kijuttatás megismétlésére.

A siker kulcsA

AGrosoLutionnal kétszer kezelt
kukorica (balról) és kontroll (jobbról)

 AGrosoLutionnal kétszer kezelt 
őszi búza
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Agrofil 2000. Kft.

Mezõgazdasági bérmunka
Tárkány 25 km-es körzetében

Teljes körû szolgáltatás 
a vetéstõl a betakarításig

Modern géppark

H-2945 Tárkány, Belmajor 3. Tel.: Szabó Péter +36/30-3510598

Jövôbe mutató technológiai 
megoldások (GPS alapú vetés, 

GPS-OPTIFX alapú mûtrágya-kijuttatás)

Korrekt azonnali 
számítógépes minõsítés

(tisztaság, alap paraméterek 
és esésszámmérés)

8 napon belüli 
fizetés

Tisztítás, szárítás,  
raktározás

Tárkányi telephelyünkön 
modern (2008-ban átadott) 
szárító, saját vetõmagüzem 
és több ezer tonna tároló-

kapacitás várja megbízóinkat

Termeltetés, terményfelvásárlás
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Focusynergy Kft., az AGROSOLution magyarországi képviselete
9437 Hegykő, Petőfi Sándor u. 35.
Tel.: +36-99/540 019, fax: +36-99/540 020
E-mail: office@agrosolution.hu. web: www.agrosolution.hu

tatva az eredménytől. A kezelt 
és a kontroll parcellákból több 
kukoricát találomra kiválasz-
tott és megmért. – A kezeletlen 
kukoricánál átlagosan 12 dkg, 
az AGROSOLution-nal kezel-
teknél pedig 16dkg-os súlyát-
lag jött ki. Ez több mint 30%-
os különbség, ami előrevetíti a 
termésátlagok közötti várható 
különbséget – összegezte. Nyé-
ki Tibor Ács község határában 
napraforgó és kukorica kultú-
rát két kezelés után vizsgálva 
tapasztalta, hogy szemmel is jól 
látható a kezelt növény színének 
változása, haragos zöld színűre 
változtak az AGROSOLution-
nal kezelt növények. Györkös 
Tibor nagyszentjánosi gazdál-
kodó zöldborsója súlyos fagyá-
si károkat szenvedett el április-
ban, mégis látható volt, hogy a 
kezelt borsóhüvelyekben az át-
lagosnál egy-két szemmel több 

pasztalt vitalitás. Mák esetén 
is kivételes hazai termés, 1,5 
t/ha született! A görögdinnye 
pedig sokkal dúsabb, nagyobb 
a levélzete és a szártömege. – 
A helyes kezelés mellett a nö-

vényt táplálni kell, jó erős/
közepes szinten, ez sokkal lát-
ványosabb hatást eredményez. 
Ahol ez megtörténik, ott a ha-
tás egyértelműen mutatkozik – 
foglalta össze Pál Csaba.

A gazdák nagyon várják 
a különféle kultúrák beta-
karítás utáni kiértékelését, 
mely eredményekről a www.
agrosolution.hu honlapon lesz-
nek olvashatók a beszámolók.

volt, így a termésátlag is nö-
vekedhet az AGROSOLution-
kezelés hatására.

Pál Csaba, szaporcai ter-
melő kiemelte a repcét, mely-
nél 4-5 tonna/ha közötti át-
lagtermést eredményezett 
az AGROSOLutionnal törté-
nő helyes kezelés. Ugyancsak 
eredményes a napraforgó, lát-
ványos a korábban nem ta-

AGrosoLutionnal kezelt
cukorrépa (balról) és kontroll (jobbról)


