
KALÁSZOSOK

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
• Fejlettebb gyökérzet
 
• Erôteljesebb növekedés és szívósabb növények

• Hozamnövekedés

• Jobb minôség

• Jobb szárazságtûrô képesség

Gabona többlethozam 

Agrosolution nélkül Agrosolutionnal kezelve

+17,2%

100 %

117,2 %

Proteintartalom növekedése 

Agrosolution nélkül Agrosolutionnal kezelve

+7,5%

100 %

107,5 %

Agrosolutionnal kezelve Agrosolutionnal kezelve

Agrosolution nélkül 

Agrosolution nélkül 



HOZZÁSZÓLÁSOK A GYAKORLATBÓL
Karl Sieder úr, Hürm (A) 
„Az Agrosollal kezelt ôszi búza kalászai már a növekedési fázis idején hosszabbak és teltebbek voltak. 
A többlethozam összesen 19%-ot tett ki.“

Franz Weiß úr, Frauberg (Németország)
„A Cubus fajtájú ôszi búzánál kései trágyázás nélkül is fejlettebb gyökérzetet és magas, 14,5%-os 
fehérjetartalmat tapasztaltam.“ 

Termékismertetô KALÁSZOSOK  

ALKALMAZÁS/ADAGOLÁS

Agrosolutionnal kezelve Agrosolutionnal kezelve Agrosolutionnal kezelveAgrosolution nélkül Agrosolution nélkül 

Agrosolution nélkül 

JAVASLAT: 

Minden alkalmazáskor 

ajánlatos nedvesítôszert 

használni!

Ôszi kalászosok  

Amennyiben az ôszi kezelés elmaradt, akkor 2 tavaszi 
kezeléssel ugyanaz a hatás érhetô 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

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 elsô kezelés után) 
3. kezelés.: 2 kg/ha 
(kb. 14 nappal az utolsó kezelés után)
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