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Kedves Barátaink és Partnereink!

Az AGROSOLution GmbH & Co. KG értékesítő partnereként az  
INOV CO2 s.r.o. és a FOCUSYNERGY Kft. tevékenységét a 
kompromisszumot nem ismerő védelem, az értékes energiatartalékok 
támogatása és azok kihasználása fémjelzi.

Öröm számunkra, hogy generál importőrként forgalmazhatjuk az  
AGROSOLutiont, mely iránt szerte a világon Amerikától Zimbabwéig 
óriási az érdeklődés. Az immár 40 országban elérhető, innovatív  
„új trágyázási technológia” a jövő két legfontosabb piacán,  a 
mezőgazdaság és a táplálkozás területén egyre meghatározóbb pozíciót 
tölt be!

A mezőgazdaságra új kihívások várnak. A bio-trágyázás, a természeti 
erőforrások védelme, a hozamnövelés, a minőség optimalizálása 
és az egészséges növényi fejlődés mind a folyamatosan bővülő, új 
mezőgazdaság kiemelt témái. Az AGROSOLution ideje elérkezett, az új 
elvárások megalapozzák a CO2- trágyázás jövőjét.

A tények teszik hihetővé az elképzelhetetlent: a kísérleti eredmények és 
a hosszú távú vizsgálatok világszerte igazolják az AGROSOLution hatását.
Utunkon konzekvensen továbbhaladunk, biztosítjuk a terméshozamot 
és kiváló indulási feltételeket nyújtunk a növényeknek.

Bízunk benne, hogy hamarosan termékeink lelkes felhasználójaként 
üdvözölhetjük. Tartson velünk, és legyen aktív részese e fejlődési 
folyamatnak! 

Tisztelettel

                                 János Levente 
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Meggyőző érvek

> Jól indul a vegetációs időszak

> Nagyobb hozam mellett jobb minőség

> Egészségesebb és életerősebb növények

> Jobb stressztűrőképesség nedvesség és szárazság stressz esetén

> Jobb nitrogénfelhasználás
> Környezetkímélő – tisztán biológiai eredetű termék

Mi az AGROSOLution?

Természetes ásványokból készülő 100%-os növekedési energia 
vegyi adalékok nélkül. 
(Biokontroll Hungária és Bio Austria védjeggyel rendelkező, Fibl-listás 
termék)

A tápanyag- és a vízellátás megoldása hosszú ideje ismert.  
A CO2-trágyázás ezzel szemben (főként szabadföldön) ismeretlen.
A növénynek az optimális növekedéshez megfelelő CO2-háztartásra van 
szüksége.

A fotoszintézishez az optimális CO2-tartalom 0,1 és 1,0 térfogatszázalék 
között mozog. A levegő CO2-tartalma azonban mindössze 0,03 térfogat-
százalék, ezért a növények nem a számukra legmegfelelőbb szinten 
dolgoznak.

A növény szó szerint levegő után kapkod.

Az AGROSOLution közvetlenül a növény levelének belsejébe juttatja 
a széndioxidot, és ezzel ideális feltételeket teremt az intenzívebb 
fotoszintézishez, ami hozzájárul az egészséges növekedéshez.
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Az AGROSOLution hatásmódja

A levél nagyított keresztmetszete

Miután az AGROSOLution 
finom permetként a levélre 
került, behatol a növénybe 
(a gázcserenyíláson 
keresztül). 

Az ásványi anyagok által 
a növény belsejében 
CO2 szabadul fel. Ennek 
következtében pedig 
több protein és glükóz 
termelődik és a növény 
több oxigént ad le a 
környezetnek.
 
Emellett több oxigént 
bocsát ki a növény, tehát 
erősíti a „zöld tüdőt“.
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Az AGROSOLution előnyei

> JOBB STRESSZTŰRŐ KÉPESSÉG –
 (SZÁRAZ- ÉS NEDVESSÉG STRESSZ)
 A növény belsejének széndioxid ellátása az AGROSOLution által 

megfelelővé válik. Így a növénynek kevesebbet kell „lélegeznie“ és 
automatikusan kevesebb vizet párologtat el. Növényi kultúránként 
változóan a vízmegtakarítás akár 20 %-ot is elért. A növények 
szárazságtűrő képessége lényegesen javult.

> A HOZAM NÖVELÉSE JOBB MINŐSÉG MELLETT
 A termesztett növénykultúrától és a vegetációs időtől függően igen 

nagy termésnövekedést tudtunk kimutatni. A termés növekedése 
nem megy a minőség rovására, sőt ellenkezőleg: a legtöbb esetben 
még javult is a minőség. 

 Sok felhasználó számára nem csupán a termésmennyiség a döntő, 
hanem a minőség is az, ami így növeli a hektáronkénti nyereségarányt.

> A LEVÉLZÖLD (KLOROFILL) INTENZITÁSÁNAK NÖVELÉSE
 Az AGROSOLution serkenti a fotoszintézis teljesítményét, mely 

kultúrától függően akár 40 %-ot is elérhet. Emelt teljesítményű 
fotoszintézis nagyobb oxigéntermelést jelent.

> A GYÖKÉRZET ERŐSÍTÉSE
 Az AGROSOLution által a növény gyökérzete mélyebbre, dúsabban 

és szerteágazóbban növekszik, ami megkönnyíti a növény számára 
a talajban lévő tápanyagok felvételét, így az egészségesebben 
növekszik.

 Biztonságos áttelelést biztosít a növényzetnek és jól indul a vegetációs 
időszak a növény számára. 

> A NÖVÉNY PH-ÉRTÉKÉNEK OPTIMALIZÁLÁSA – JOBB 
 NITROGÉNFELVÉTEL 

> JOBB MINŐSÉGŰ TERMÉS

> A TERMÉS JOBBAN TÁROLHATÓ
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Adagolás

Az adagolási mennyiség a növénykultúra függvénye. Ezekről bővebben a 
termékismertetőkben olvashat a www.agrosolution.hu weboldalon.

Használati utasítás

Az AGROSOLution permetezése során fontos igazodni az időjáráshoz, 
mivel az AGROSOLution-nek kb. 2 – 4 órára (növényi kultúrától függően) 
van szüksége arra, hogy a növény felszívhassa. A leveleket a permet 
csak finoman borítsa be. A közvetlen napsugárzás kerülendő (legjobb 
a permetezést reggel vagy este végezni). A permetező eszközöket 
használat után alaposan el kell mosni, hogy az anyag ne ülepedjen le.
Az AGROSOLution minden kereskedelmi forgalomban lévő trágyával 
és növényvédő szerrel keverhető. Az AGROSOLution alkalmazása 
során ügyeljen arra, hogy a permetet ne lélegezze be. Gyermekek és 
háziállatok elől elzárva tartandó. Hűvös és száraz helyen tárolandó.

FONTOS: 
Minden alkalmazáskor  

ajánlatos nedvesítőszert  

használni!

(amennyiben a vele együtt kijuttatott szer nem tartalmazza)

Alkalmazás

> 200 - 400 liter víz

> 150 - 300 µm vízcseppméret
> lassan és egyenletesen keverni a permetezőtartályba
> a keverőt hagyja bekapcsolva
> nedvesítőszer használata elősegíti a hatást
>  keverhető kereskedelmi forgalomban lévő trágyával  

és növényvédő szerrel 
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KALÁSZOSOK

ELŐNYÖK

• Jól indul a vegetációs időszak
• Fejlettebb gyökérzet
• Erőteljesebb növekedés és szívósabb növények
• A hozam növelése
• Jobb minőségű termés
• Jobb stressz ellenállás (száraz- és nedvesség stressz)
•  Jobb a hibernálás, jobb a fagytűrő képesség (ha ősszel 

kijuttatva) 

Hozam növelése Ø +8,5 q/ha

Proteintartalom növekedése Ø +1,1 %

Ezermagtömeg növelése Ø +3,7 %

GYAKORLATI EREDMÉNYEK

A feltüntetett értékek több mint 1000 mezőgazdasági üzem eredményének 
átlagát tükrözik. Az alábbi eredmények különböző kalászosok eredményeinek 
keresztmetszetét tükrözik.

AGROSOLution-nel kezelve AGROSOLution nélkül

Originalfoto AGROsolution
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ADAGOLÁS

AGROSOLution-nel kezelve AGROSOLution nélkül

Originalfoto AGROsolution

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

a tenyészidő kezdetétől

3 kg/ha

kb. 14 nappal az első  
kijuttatás után

3 kg/ha

a zászlóslevél  
kialakulásának kezdetétől

3 kg/ha

Tavaszi kalászosok
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás*

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

2 kg/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatás után

3,5 kg/ha

a zászlóslevél  
kialakulásának kezdetétől

3 kg/ha

Őszi kalászosok

Amennyiben az őszi kijuttatás elmaradt, akkor 2 tavaszi kijuttatással ugyanaz 
a hatás érhető el. >>>

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

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

2 kg/ha

a tenyészidő kezdetétől

3,5  kg/ha

a zászlóslevél  
kialakulásának kezdetétől

3 kg/ha

* ajánljuk a minőség javítására



10

REpCE

ELŐNYÖK

• Jól indul a vegetációs időszak
• Erősebb gyökérzet 
• Sűrűbb, több hajtást hozó növények 
• Erőteljesebb és ellenállóbb növények 
• A hozam növelése 
• Jobb stressz ellenállás (száraz- és nedvesség stressz) 
• Jobb a hibernálás, jobb a fagytűrő képesség (ha ősszel kijutatva)

GYAKORLATI EREDMÉNYEK 

A feltüntetett értékek több mint 1000 mezőgazdasági üzem eredményének 
átlagát tükrözik. 

AGROSOLution-nel kezelve AGROSOLution nélkül

Originalfoto AGROsolution

Hozam növelése Ø +5,3 q/ha
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ADAGOLÁS

Repce

Amennyiben az őszi kezelés elmaradt, akkor a következô kezelést javasoljuk >>>

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

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

növénymagasság
2 kg/ha

a tenyészidő kezdetétől 

2,5 kg/ha

kb. 14 nappal az utolsó
kijuttatás után

3 kg/ha

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

a tenyészidő kezdetétől

2,5 kg/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatás után

2,5 kg/ha

kb. 14 nappal az utolsó
kijuttatás után

3 kg/ha

HOZZÁSZÓLÁSOK A GYAKORLATBÓL

Alfred Weintögl, Wenjapons (Ausztria)
„A repceföldek AGROSOLution-nel kezelt része sokkal élettelibb, s dúsabb 
termésű volt. A betakarításnál hektáronként 800 kg termésnövekedést 
észleltünk.”

Roland Schössler, Irmenach (Németország)
„Az AGROSOLution-nel kezelt repcéhez hasonlóan fejlett növényeim még soha 
nem voltak mióta repcét termesztek.”

Herbert Theurer, Modsiedl (Ausztria)
„Miután már tavaly meggyőződtem az AGROSOLution hatásáról, ezért az idén 
is növelni tudtam a hozamot, méghozzá hektáronként több mint 600 kg-mal.”

Gerald Neuhauser, Obersiebenbrunni érsekség (Ausztria)
„Az idén repceföldjeink 1/5 részét 3 alkalommal kezeltük AGROSOLution-nel.  
A kezelt területeken az üzemi átlaggal szemben hektáronként több mint  
1000 kg-os többlethozamot sikerült elérnünk.”

>>> Az AGROSOLution-nel történő kezelést a virágzás
kezdetéig be kell fejezni.
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KUKORICA

ELŐNYÖK

• Fejlettebb gyökérzet, több vékonygyökér 
• Erőteljesebb növekedés és szívósabb növények 
• Jobb csőképződés
• A hozam növelése 
• Jobb minőségű termés, magasabb NEI- és MJ-érték 
• Jobb stressz ellenállás (száraz- és nedvesség stressz) 

GYAKORLATI EREDMÉNYEK

A feltüntetett értékek több mint 1000 mezőgazdasági üzem eredményének 
átlagát tükrözik.

Originalfoto AGROsolution

Hozam növelése a szemeskukoricánál

Hozam növelése a silókukoricánál

Nedvesség csökkenése Ø - 2,0 %

AGROSOLution-nel kezelve AGROSOLution nélkül

Ø +69 q/ha

Ø +9,3 q/ha
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AGROSOLution-nel kezelve AGROSOLution nélkül

Originalfoto AGROsolution

ADAGOLÁS

Kukorica
1. kijuttatás 2. kijuttatás

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

2 kg/ha

kb. 14 nappal az első kijuttatás után

3,5 kg/ha

AGROSOLution-nel kezelve  
a 7-leveles stádiumban

AGROSOLution-nel kezelve  
a 3-leveles stádiumban

Originalfoto AGROsolution



14

BURGONYA

GYAKORLATI EREDMÉNYEK

A feltüntetett értékek több mint 1000 mezőgazdasági üzem 
eredményének átlagát tükrözik.

Originalfoto AGROsolution

ELŐNYÖK

• Fejlettebb gyökérzet, több vékonygyökér 
• Erőteljesebb növekedés és szívósabb növények
• Korai kijuttatásnál nagyobb csíraszám 
• A hozam növelése 
• Jobb minőségű termés 
• Jobb stressz ellenállás (száraz- és nedvesség stressz) 

AGROSOLution-nel kezelve AGROSOLution nélkül

Hozam növelése

Keményítőtartalom fokozása Ø +0,9 %

Ø +54 q/ha
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1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás 4. kijuttatás

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

2 kg/ha

kb. 14 nappal az 
első kijuttatás után

3 kg/ha

kb. 14 nappal az 
utolsó kijuttatás után

3 kg/ha

kb. 14 nappal az  
utolsó kijuttatás után

2 kg/ha

ADAGOLÁS

Vető- és étkezési burgonyafélék 

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

BBCH-skála 40 szt. a
sorzáródás után

3 kg/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatás után

3 kg/ha

kb. 14 nappal az 
utolsó kijuttatás után

2 kg/ha

kb. 14 nappal az  
utolsó kijuttatás után

2 kg/ha

Élelmiszeripari feldolgozásra szánt 
és magas keményítőtartalmú burgonyafélék

Originalfoto AGROsolution

AGROSOLution-nel kezelve AGROSOLution nélkül

>>> Általánosságban arra kell figyelni, hogy a korai
kijuttatás (10-15 cm-es növénymagasságtól) 
a gumóképződést fokozza.
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RÉpAFÉLÉK

ELŐNYÖK

• Erősebb növekedésű, fejlettebb és egészségesebb növény 
• A hozam növelése
• Cukortartalom növelése
• Jobb stressz ellenállás (száraz- és nedvesség stressz)

Originalfoto AGROsolution

ADAGOLÁS

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

BBCH-skála 12-19
kb. 5-10 cm-es 

növénymagasság
2 kg/ha

kb. 14 nappal az  
első kijuttatás után

3 kg/ha

kb. 14 nappal az 
utolsó kijuttatás után

3 kg/ha

kb. 14 nappal az 
utolsó kijuttatás után

2 kg/ha

Répafélék

GYAKORLATI EREDMÉNYEK

Az alábbi értékek több mint 1000 mezőgazdasági üzem 
eredményének átlagát tükrözik.

A hozam növelése

A cukortartalom növelése Ø +0,5 %

Ø +83 q/ha

AGROSOLution-nel kezelve AGROSOLution nélkül
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KOMLÓ

ELŐNYÖK

•  Sűrűbb és vitálisabb lombozat, intenzívebb levélszín
•  Magasabb olajtartalom és ezermagtömeg
•  Jobb szárazságtűrés
•  Magasabb alfa-sav tartalom

ADAGOLÁS

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

kb. 60 cm-es 
növénymagasság

1,5 kg/ha

kb. 14 nappal az 
első kijuttatás után

3 kg/ha

kb. 14 nappal az 
utolsó kijuttatás 

után
3 kg/ha

kb. 14 nappal az 
utolsó kijuttatás 

után
3 kg/ha

HOZZÁSZÓLÁSOK A GYAKORLATBÓL

Martin Mair, Pfaffenhofen (Németország)
„A termőterületeimen, amelyek nagyrészt száraz területek, a vetéseim 
egészségesnek látszottak, és jó termést adtak.“ 

Konrad Gschlößl, Aiglsbach (Németország)
„A komlóm a teljes vegetációs periódus alatt egészséges, sűrű lombfalat 
alkotott. A terméshozam és az alfa-sav tartalom jelentősen megnőtt.“

GYAKORLATI EREDMÉNYEK 

A feltüntetett értékek az összes begyűjtött eredmény 
átlagát tükrözik.

Hozam növelése

Alfa-sav tartalom növelése Ø +2,2 %

Ø +8,5 %
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AGROSOLution 
nélkül

AGROSOLution-nel 
kezelve

AGROSOLution-nel 
kezelve

AGROSOLution-nel 
kezelve

Foto: Frau DI Christine Greimel / LK Steiermark

TÖKFÉLÉK

GYAKORLATI EREDMÉNYEK

Az alábbi értékek több mint 1000 mezőgazdasági üzem 
eredményének átlagát tükrözik.

Hozam növelése

 Maghozam per tök Ø +22,0 %

ELŐNYÖK

• Fejlettebb gyökérzet
• Hozam növelése
• Olajtartalom és TKG növekedése
• Fejlettebb és egészségesebb növény
• Jobb stressz ellenállás (száraz- és nedvesség stressz)

FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK

Karl Handler, St. Johann/Haide (Ausztria)
„A vegetációs időszakban nem látszott különbség, ezért annál inkább 
meglepődtünk azon, hogy a terméshozam +12,4 %-kal nőtt. 2011 a 
tökféléknél, a repcénél, a kukoricánál és a kalászosoknál is alkalmazni fogjuk 
az AGROSOLution-t.”

Ø +89 kg/ha

(Graz (Ausztria) környéki körzeti 
gazda kamra eredménye 2011-ből)
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Gazdaság
Telephely
Fajta

Handler 
Unterlungitz 

2010
(kg/ha)

Haidwagner 
Hartberg 

2011
(kg/ha)

Opal 988 952

Opal / AGROSOLution 1.111 999

Többlethozam 123 47

ADAGOLÁS 

Tökfélék

* kb. 14 nappal az utolsó kijuttatás után

1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás*

BBCH-skála 2 -3 szt. 
5 - 16 cm-es 

növénymagasság
2 kg/ha

kb. 14 nappal az első  
kijuttatás után

3,5 kg/ha

ha a vegetácios
állapot engedi

2 kg/ha

KÍSÉRLETI MUNKA

Az Ik Stájerország (Ausztria) átlageredményei 4 kiértékelés után 
(2 kijuttatás)

Gazdaság
Telephely
Fajta

Haidwagner 
Hartberg 

2011
(kg/ha)

Haidwagner 
Hartberg 

2011
(kg/ha)

Opal 952 1.141

Opal / AGROSOLution 1.011 1.253

Többlethozam 59 112

+ 82,3 kg/ha



20

NApRAFORGÓ

ELŐNYÖK

• Erőteljesebb növekedés 
• Zöldebb levelek
• Erősebb gyökérzet
• Intenzívebben fejlődő, egészségesebb növények
• A minőség javulása
• Jobb stressz ellenállás (száraz- és nedvesség stressz)

ADAGOLÁS 

Napraforgó
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás*

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

növénymagasság
2 kg/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatás után

3,5 kg/ha

ha a vegetácios
állapot engedi

2 kg/ha

* kb. 14 nappal az utolsó kijuttatás után
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2. BIOMASSZAKÉPZŐDÉS

13 % 
-AL TÖBB

BIOMASSZA

AGROSOLution nélkül

AGROSOLution-nel

1. VÍZHASZNÁLATI HATÉKONYSÁG

19 % 
-AL JOBB

VÍZHASZNÁLATI

HATÉKONYSÁG

AGROSOLution nélkül

AGROSOLution-nel

KÍSÉRLETI MUNKA

A Bécsi Agrártudományi Egyetem (BOKU) tanúsítja az  
AGROSOLution hatását (pl. napraforgó)

%
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SZÓJABAB

ELŐNYÖK

• Dúsabb gyökérzet
• Intenzívebben fejlődő, egészségesebb növények
• A hozam növelése
• Jobb stressz ellenállás (száraz- és nedvesség stressz)

GYAKORLATI EREDMÉNYEK

A feltüntetett értékek több mint 1000 mezőgazdasági üzem 
eredményének átlagát tükrözik.

Hozam növelése

Originalfoto AGROsolution

Originalfoto AGROsolution

Ø +4,6 q/ha

AGROSOLution-nel kezelve

AGROSOLution-nel kezelve

AGROSOLution nélkül

AGROSOLution nélkül
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ADAGOLÁS

Szójabab

* 14 nappal az utolsó kijuttatás után

1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás*

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

növénymagasság
2,5 kg/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatás után

3 kg/ha

ha a vegetácios
állapot engedi

3 kg/ha

HOZZÁSZÓLÁSOK A GYAKORLATBÓL

Markus Stadler, Reyersdsorf (Ausztria)
„Már tavaly is 20 %-kal sikerült növelnünk a terméshozamot a szójababnál. 
Ezért az idén 4-szer alkalmaztam az AGROSOLution-t. Nagyon megérte  
– a Cardiff nevű fajta hozamnövekedése minden várakozást felülmúló  
1.500 kg/ha volt.”

Josef Tatzber, Ebersdorf/Zaja (Ausztria)
„A szója egy részét az idén 2-szer kezeltem AGROSOLution-nel.  
Azon a területen, ahol AGROSOLution-t alkalmaztam, a növények jóval 
erősebbek voltak, valamint sokkal több termés volt rajtuk.
A kezelt és a kezeletlen területek közti hozamkülönbség kb. 300 kg/ha volt. 
Számomra ezáltal egyértelmű, hogy a jövőben az AGROSOLution-t a többi 
növényi kultúránál is alkalmazni fogom.”

Josef Nagl, Königstetten (Ausztria)
„Már a szójaállomány első megtekintése alkalmával észlelhető volt, hogy  
a kezelt növények egészségesebbek és magasbbak voltak. Ezért a cséplést 
külön-külön végeztem el, s így hektáronként 400 kg többlethozamot 
állapítottam meg.”
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ZÖLDTAKARMÁNY / LÓHERE / TÖMEGTAKARMÁNY

ELŐNYÖK

• Erősebb növekedésű, fejlettebb és egészségesebb növény
• A hozam növelése
• Jobb stressz ellenállás (száraz- és nedvesség stressz)
• Jobb silózhatóság
• Kevesebb vajsav
• Optimális pH-érték
• Magasabb ásványianyag-tartalom
• Jobb szilázsminőség
• Magasabb energia- és fehérjeérték

FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK

Markus Pfleger, St. Jakob im Walde (Ausztria)
„A takarmányzabnál az AGROSOLution-nel való kezelés után lényegesen finomabb 
hajszálereket, erősebb szárakat és intenzívebb levélzöldet állapítottam meg.”

Johann Hofer, Wenigzell (Ausztria)
„Vágásonként 3 kg/ha-ral kezeltem az ültetvényt. Az AGROSOLution-nel való 
kezelés után az állomány sokkal dúsabb volt. A hozamnövekedést kb. 20 %-ra 
becsülöm vágásonként azonos energiafelhasználás mellett.”

 Wolfgang Pöchtrager, Waxenberg (Ausztria)
„Eleinte igencsak szkeptikus voltam. Ez a véleményem megváltozott 3 hét 
múlva, az első állományellenőrzésnél. Az állomány sokkal sűrűbb volt, és 
az értékes takarmányfüvek domináltak. A fehér here a hígtrágyával történt 
kezelés ellenére helyt tudott állni az AGROSOLution-nel kezelt területeken.  
Az AGROSOLution-t ezután biztosan be fogom vetni a legelőkön.“

Peter Freißmuth, Neusiedl/ Güssing (Ausztria)
„Néhány  szántóföldi kultúrában már évek óta mérhető pozitív eredménnyel 
alkalmazom az AGROSOLution-t, most pedig a legnagyobb megelégedéssel 
használjuk már a legelőkön is. Lelkesedéssel tölt el a sűrűbb állomány, a 
szárazságtűrés, a magasabb herearánnyal járó értékesebb alaptakarmány, a 
magasabb fehérjetartalom, és végül a nagyobb takarmánymennyiség úgy az 
abraktakarmány, mint a tartós legelők esetében.”
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EREDMÉNYEK 
Különböző takarmányvizsgálatok alapján 

• Fermentációs teszt a DairyOne Laboratóriumban
• Weender-analízis a rosenau-i takarmánylaboratóriumban

A következő eredményeket adhatjuk közre:
• A szilázs vajsavtartalma csökken
• Magasabb energiatartalom
• A fehérjetartalom sikeres növelése
• A szilázs pH-értéke kedvezőbb
• A vágási időpontot 1 héttel előbbre hozhattuk
• Az emészthetőség 9,5 %-kal javult
• Magasabb ásványianyag-tartalom

ADAGOLÁS

Zöldtakarmány / Lóhere / Tömegtakarmány
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás 4. kijuttatás

a tenyészidő kezdetétől
3 cm sarjadéktól

3 kg/ha

*

3 kg/ha

*

3 kg/ha

*

3 kg/ha

*  minden vágás után 3 cm sarjadék után, trágyalé kihordása után a kijuttatással 2 napot várni kell

Originalfoto AGROsolution

FONTOS: 

nedvesítőszer 

szükséges!

AGROSOLution-nel kezelve AGROSOLution nélkül
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ZÖLDSÉG

ELŐNYÖK

• Dúsabb gyökérzet
• Intenzívebben fejlődő, egészségesebb növények
• A hozam növelése
• A minőség javulása, jobb eltarthatóság
• Jobb stressz ellenállás (száraz- és nedvesség stressz)
• Egészségesebb növény és termés
• Egységesebb minőség

GYAKORLATI EREDMÉNYEK

Az alábbi értékek több mint 1000 mezőgazdasági üzem 
eredményének átlagát tükrözik.

A hozam növelése Ø +28,0 %

Alkalmazási példa UBORKA

A hozam növelése Ø +26,0 %

Alkalmazási példa PARADICSOM

A hozam növelése Ø +12,5 %

Alkalmazási példa SÁRGARÉPA

A hozam növelése Ø +20,0 %

Alkalmazási példa FOKHAGYMA
(szárított árú)



27

Originalfoto AGROsolution

>>> INFORMÁCIÓ
Az egyéb növényi kultúrák és az ide tartozó növényfajták 4 KATEGÓRIÁBA vannak sorolva.  
A lehető legnagyobb siker érdekében ezek mind eltérő kijuttatási módot igényelnek.

1. KATEGÓRIA: zöldborsó | bab | csicseriborsó | mustár | lencse | csillagfürt

2. KATEGÓRIA: cukkini | uborka | paprika | paradicsom

3. KATEGÓRIA: sárgarépa | zellergumó | karalábé | petrezselyemgyökér | retek | hónapos retek | 
hagyma | póréhagyma | spenót | fekete gyökér | torma* 

4. KATEGÓRIA: minden salátaféle

Kijuttatás / adagolás

BBCH-skála 13 szt. 
illetve a tenyészidő 

kezdete
1. kijuttatás

2. kijuttatás 
(kb. 14 nappal az 

első kijuttatás után)
3. kijuttatás

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

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

3. KATEGÓRIA 3 kg/ha 3 kg/ha 3 kg/ha

4. KATEGÓRIA 3 kg/ha 3 kg/ha x

ADAGOLÁS

Egyéb növényi kultúrák

* TORMA - 3. KATEGÓRIA

1. kijuttatás További kijuttatások

a talpgyökerezés után
1,5 kg/ha

minimum 5 további kijuttatás (14 naponta), 2 kg/ha ajánlott 
a teljes szezonra felosztva

AGROSOLution-nel kezelve AGROSOLution nélkül
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GYÜMÖLCS

ELŐNYÖK

•  Egységesebb minőség 
(pl. almánál: több gyümölcs > 70 mm)

• Erőteljesebb növekedés, vitálisabb növények
• A hozam növelése
• Jobb minőségű termés
• Erősebb és egészségesebb növények
• Jobb stressz ellenállás (száraz- és nedvesség stressz)
• Intenzívebb levélzöld

GYAKORLATI EREDMÉNYEK

Az alábbi értékek több mint 300 mezőgazdasági üzem 
eredményének átlagát tükrözik.

Originalfoto AGROsolution

A hozam növelése Ø +16,5 %

Brix érték növelése Ø +6,8 %

Szín érték növelése Ø +13,4 %

Alkalmazási példa BODZA

A hozam növelése Ø +10,0 %

Alkalmazási példa CSERESZNYE

A hozam növelése Ø +15,0 %

Alkalmazási példa KÖRTE

AGROSOLution-nel kezelve AGROSOLution nélkül
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ADAGOLÁS

Alma / Körte
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3.-6. kijuttatás

BBCH-skála 19-25 szt.

2 kg/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatás után

2 kg/ha

mindig 14 naponta

2 kg/ha

Egyéb gyümölcsök
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3.-4. kijuttatás

BBCH-Skála 19-25 szt. 

1,5 kg/ha 

kb. 14 nappal az első 
kijuttatás után

3 kg/ha

mindig 14 naponta

3 kg/ha

HOZZÁSZÓLÁSOK A GYAKORLATBÓL

Haideggi Gyümölcstermesztési és Szőlészeti Kísérleti Állomás,  
Dr. Thomas Rühmer (Ausztria)
„Az egy évig tartó kísérlet során az AGROSOLution intenzív használatával a 
Juliet nevű almafajtánál bizonyíthatóan egyenletesebb volt a termésméret, és a 
fák többet termettek. Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy az AGROSOLution 
alkalmazásával a gyümölcstermés 82 %-a 70 mm-t meghaladó méretű volt, 
míg kezelés nélkül ez az arány mindössze 67 % - ez pedig 15 % pluszt jelent.“

Gerald Mauthner, Mitterdorf an der Raab (Ausztria)
„Az ilyen új termékekkel kapcsolatban, amilyen az AGROSOution is, általában 
igencsak szkeptikus vagyok. Egy kis területen próbáltam ki a terméket az 
esetleges negatív hatások megfigyelésére. Egyik nagy félelmem a párásodás 
volt, de kiderült, hogy az AGROSOL-nek ilyen szempontból semmiféle negatív 
hatása nincs. A lombozat lényegesen egészségesebb és vitálisabb volt. 
Ebből következik, hogy a rügyek is egészségesebbek, és ez a gyümölcsre is 
pozitív hatással van. Az elmúlt évek tesztelése után mára az AGROSOLution 
felhasználása üzemünkben a standard program részévé vált.“

Christian Unger, St. Anna am Aigen (Ausztria)
„4 éve használjuk üzemünkben az AGROSOLution-t. Ezen évek alatt kísérleteink 
segítségével átlagosan 1-el növekedett a gyümölcsök cukorfoka, és 1,53 kg-mal  
nőtt a gyümölcsfák terméshozama (5,2 %).“ 
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FÖLDIEpER

ELŐNYÖK

• Erőteljesebb növekedés
• Intenzívebb levélzöld 
• Erősebb és sűrűbb gyökér
• Intenzívebb színeződés
• Egészségesebb, vitálisabb növények
• Jobb minőség
• Jobb stressz ellenállás (száraz- és nedvesség stressz)

FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK
Christian Edlinger, Stainz (Ausztria)
„21 éve termesztek földiepret, de ilyen erős, egészséges és életerős növényeim 
eddig nem voltak.”

Gerald Jank, Gaindorf (Ausztria)
„Meglehetősen későn kezeltem az eperpalántákat AGROSOLution-nel, az 
ültetvény mégis erősebben, egészségesebben fejlődött. Emellett már az első 
évben is jóval több termés volt, mint amire számítottam. A földiepret a jövőben 
mindig AGROSOLution-nel fogjuk kezelni, és emellett még esetleg más növényi 
kultúrákat is mint pl. a tökféléket.”

Johann Rinauer, Winden/Kühbach (Németország)
„Az AGROSOLution-nel kezelt földieper sokkal jobban átvészelte a száraz 
időszakot. A gyümölcs nagyobb, egyenletesebb méretű volt.”

ADAGOLÁS
Földieper

TA
VA

SZ
 

1. kijuttatás 2. kijuttatás

BBCH-Skála 13-15 
kb. 10-15 cm-es növénymagasság

2 kg/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatás után

3 kg/ha 

K
ÉS

Ő
 N

YÁ
R

1. kijuttatás 2. kijuttatás

BBCH-Skála 13-15 
kb. 10-15 cm-es növénymagasság 

2 kg/ha 

kb. 14 nappal az első 
kijuttatás után

3 kg/ha
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SpÁRGA

FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK

Dietrich Iser, Aderklaa (Ausztria)
„Múlt évben 10 sor spárgát 3 alkalommal kezeltünk AGROSOLution-nel. 
Az idén azt állapítottuk meg, hogy az AGROSOLution-nel kezelt spárga 
hozzávetőlegesen 5 nappal korábban beért, és az első két hétben  
kb. 20 %-kal több termést takarítottunk be.”

Robert Tomschitz, Pöttsching (Ausztria)
„Az AGROSOLution-ös kezelésnek köszönhetően a spárga 5 nappal korábban 
szedhető volt, és a terméshozam is nőtt.”

ELŐNYÖK

• Erősebb karó
• A hozam növelése
• Egységesebb minőség
• Egészségesebb, vitálisabb növények
• Korábbi érés
• Jobb stressz ellenállás (száraz- és nedvesség stressz)

GYAKORLATI EREDMÉNYEK

Az alábbi értékek számos mezőgazdasági üzem 
eredményének átlagát tükrözik.

A hozam növelése Ø +14,5 %

ADAGOLÁS

Spárga

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

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

elővirágzáskor

1,5 kg/ha

virágzás után 

3 kg/ha

kb. 14 nappal az 
utolsó kijuttatás után

3 kg/ha

kb. 14 nappal az 
utolsó kijuttatás után

3 kg/ha
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SZŐLŐ

ELŐNYÖK

• Egészségesebb szőlőtő
• Magasabb mustfok, emelt teljesítményű fotoszintézis
•  Betegségekkel, stresszel és klorózissal szembeni fokozottabb 

ellenállóképesség 
•  A vízszükséglet csökkenése - ezzel kisebb a szárazságstressz
•  A talaj tápanyagainak optimális kihasználása 

GYAKORLATI EREDMÉNYEK

Az alábbi értékek több mint 300 mezőgazdasági üzem 
eredményének átlagát tükrözik.

A mustfok emelkedése Ø 0,7 MM°

Originalfoto AGROsolution

AGROSOLution-nel kezelve AGROSOLution nélkül
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KÍSÉRLETI MUNKA

A hollabrunni mezőgazdasági szakiskola hároméves kísérlete - 
retzi szőlőbirtok

Betegségek bírálatának átlagai 2010-2012

•  A kis mennyiségben előállított borok kóstolási kísérletében az aroma 
leírásánál az AGROSOLution-nel kezelt verziót többnyire valamivel 
érettebbnek értékelték, és a fajtára jellemző karakter is erőteljesebb volt.

•  A kezelt szőlők mindhárom megfigyelési évben kisebb arányban 
fertőződtek botritisszel, az egész terület botritisz fertőződésének 
mértéke alacsonyabb volt, mint 5 %. 

•  Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a növényerősítő  
AGROSOLution-nek van bizonyos pozitív hatása az érésre és  
a növények egészségi állapotára. 

ADAGOLÁS

Szőlő

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

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

elővirágzáskor 

1,5 kg/ha

virágzás után 

3 kg/ha

kb. 14 nappal az 
utolsó kijuttatás után

3 kg/ha

kb. 14 nappal az 
utolsó kijuttatás után

3 kg/ha

Szőlőültetvény Termőhely Termőhely

Kezelési forma AGROSOLution-nel kezelve AGROSOLution nélkül

A tőke teljesen egészséges 79,97 % 70,93 %

Botritisz fertőzés gyakorisága 19,50 % 26,60 %

Botritisz fertőzés mértéke 3,80 % 3,77 %

Kocsánybénulás gyakorisága 0,00 % 3,83 %

Hervadás gyakorisága 0,57 % 2,07 %

Kocsányrothadás gyakorisága 5,73 % 7,73 %
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ERDŐ  (LOMBOS FÁK ÉS TŰLEVELŰEK)

ELŐNYÖK

• Erőteljesebb hajtások és gyökérzet
•  Az intenzívebb fotoszintézisnek köszönhetően a növény 

gyorsabban és hatékonyabban hasznosítja a tápanyagokat
•  A korai növekedési stádium eredményesebb, mert a növénynek 

kevesebb stresszel kell megküzdenie
• Vitális, erőteljesebb és jobb ellenálló képességű növények
•  Bizonyítottan jelentősen hosszabb hajtások (másodhajtások – 

prolepszis)

KÍSÉRLETI MUNKA ERDŐGAZDASÁG

2 éves HBLA diplomamunka a Bruck an der Mur-i erdőgazdaságban:
Az AGROSOLution használatának köszönhetően rosszabb adottságú 
helyeken is csökken a kényesebb fafajtáknál előforduló kiesés. Ezzel 
egyidejűleg megállapítható volt az is, hogy a rosszabb adottságú helyeken 
is jelentősen erőteljesebben növekedtek a növények.
Egy hosszú távú kísérlet célkitűzése volt annak a megállapítása, hogy 
milyen időbeli hatással van az AGROSOL a fenyőre (új ültetés a vadkár által 
veszélyeztetett magasságig: 40-130 cm).

Originalfoto AGROsolution Originalfoto AGROsolution
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RÖVID ÉLETCIKLUSÚ ÜLTETVÉNYEK

A jobb asszimilációs teljesítmény következtében a rövid távú 
ültetvényeken az alábbi ELőNYÖK lépnek fel:

• Jobb tápanyag felhasználás
• Több biomasszahozam hektáronként
• Erősebb hajtások = stabilabb állomány
•  Egészségesebb és életerősebb növények – amelyek ezáltal 

ellenállóbbak a betegségekkel szemben

KARÁCSONYFA ÜLTETVÉNYEK

A jobb asszimilációs teljesítmény következtében karácsonyfa 
ültetvényeken az alábbi előnyök tapasztalhatóak:

• Sűrűbb, erőteljesebb színű, dúsabb és egészségesebb fák
• Több értékesíthető fa hektáronként
• Jobb stressztűrőképesség (nedvesség, szárazság, talajművelés)

HOZZÁSZÓLÁSOK A GYAKORLATBÓL

Dominik Eberl, Pinggau (Ausztria)
„Egészségesebb, gyorsabban növő és sűrűbb karácsonyfák – ez az 
AGROSOLution használata során az elmúlt két évben nyert tapasztalatom. 
Ezen kívül a gazdasági hasznom is jelentősen nőtt (több értékesíthető fa).  
Az AGROSOLution a karácsonyfa ültetvényeim fix tényezőjévé vált.“

ADAGOLÁS

ERDŐ

>>> INFORMÁCIÓ:
A növények egyesével történő kezeléséhez literenként 15g AGROSOLution-t kell a folyadék-
ban oldani.

1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás

a vegetációs fázis kezdetétől

3,5 kg/ha

14 nappal az első 
kijuttatás után

3,5 kg/ha

14 nappal az utolsó 
kijuttatás után

3,5 kg/ha



HU-2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel: +36 23 880 710 | Fax: +36 23 880 713  
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