
BURGONYA

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK
A feltüntetett értékek több mint 400 kísérleti telep eredményeibôl, hivatalos tanácsadásból, valamint 
független intézet adataiból nyert átlagot tükrözik. Ezek az eredmények mind az étkezési, mind pedig a 
vetôburgonyánál igazolódtak. 

ELÔNYÖK
• Erösebb és fejlettebb gyökérzet

• Korai permetezés eredményeként a növény több hajtást hoz

• Hozamnövekedés

Burgonya többlethozam 

Agrosolution nélkül Agrosolutionnal kezelve

Agrosolution nélkül Agrosolutionnal kezelve

+24,2%

100 %

124,2 %

Osztályozási példa

*Átmérö mm-ben

+24,4%

+61,1%

+3,8%

+0,0%

820 kg
> 60*

50/60*

35/50*

0/35*

10.800 kg

36.500 kg

7.500 kg

1.020 kg

17.400 kg

37.900 kg

7.500 kg

Agrosolutionnal kezelve Agrosolution nélkül 



HOZZÁSZÓLÁSOK A GYAKORLATBÓL
Günter Holzer úr, Untemallebarn (A)
 „A kezelt növények a teljes vegetációs fázis alatt erôteljesebbek és fejlettebbek voltak. 
A termés ennek megfelelôen látványos volt. Jövôre a répa- és a gabonaféléket is kezelni fogom.“

Albert Riedl úr, Berglern (Németország)
„Engem a 18%-os többlethozam mellett a termés  egészségesebb külseje és egyenletes minôsége gyôzött meg.“

Wolfgang Bonn úr, Bornich (Németország)
„A kísérlet során a kezeletlen területekkel szemben jobb növekedést, erôteljesebb növényeket, kb. 7 nappal korábbi 
virágzást és kevesebb burgonyabogarat tapasztaltam. Jövôre az összes burgonyaföldemen alkalmazni fogom az 
AGROSOLutiont.“ 

Termékismertetô BURGONYA 

Agrosolutionnal kezelve Agrosolutionnal kezelveAgrosolution nélkül Agrosolution nélkül 

JAVASLAT: 

Minden alkalmazáskor 

ajánlatos nedvesítôszert 

használni!

ALKALMAZÁS/ADAGOLÁS
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*

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
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