
SZÓJABAB

GYAKORLATI EREDMÉNYEK
Az alábbi értékek több mint 1000 mezôgadasági üzem eredményének átlagát tükrözik.

ELÔNYÖK
• Dúsabb gyökérzet 

• Intenzívebben fejlôdô, egészségesebb növények

• Hozamnövekedés

• Jobb stressztûrôképesség

Agrosolutionnal kezelve Agrosolution nélkül Agrosolutionnal kezelve Agrosolution nélkül 

Hozamnövekedés +14,8 %



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

Nagl Josef, Königstetten (Ausztria)
„Már a szójaállomány elsô megtekintése alkalmával észlelhetô volt, hogy a kezelt növények egészségesebbek és magasab-
bak voltak. Ezért a cséplést külön-külön végeztem el, s így hektáronként 400 kg többlethozamot állapítottam meg.”

Tatzber Josef, Ebersdorf/Zaya (Ausztria)
„A szója egy részét az idén 2x kezeltem AGROSOLution-nal. Azon a területen, ahol AGROSOLution-t alkalmaztam, a 
növények jóval erôsebbek voltak, valamint sokkal több termés volt rajtuk. A kezelt és a kezeletlen területek  közti hozam-
különbség kb. 300kg/ha volt. Számomra ezáltal egyértelmû, hogy a jövôben az AGROSOLution-t a többi növényi kul-
túránál is alkalmazni fogom.”

Zisser Gerhard, St. Johann/Haide (Ausztria)
„Annak ellenére, hogy a kezelt területeken két héttel késôbb vetettünk, a kezelt növények gyökérzete dúsabb volt, a 
növények nagyobbak és zöldebbek voltak. A szója- és a gabonaföldeken szerzett tapasztalatok után a jövôben még 
intenzívebben fogom bevetni az AGROSOLution-t.”

Deym Leonhard, Mailbergi Johanniták (Ausztria)
„Biogazdaságunkban többek közt a szóját is permeteztük AGROSOLution-nal. A betakarítás elôtt egy hónappal már 
egyértelmûen felismerhetô volt, hogy a kezelt növények sokkal erôteljesebbek voltak és jóval több termés mutatkozott 
rajtuk. A rossz idô miatt sajnos nem tudtuk a betakarítást külön elvégezni.”

Termékismertetô SZÓJABAB  

Agrosolutionnal kezelve Agrosolutionnal kezelveAgrosolution nélkül Agrosolution nélkül 

JAVASLAT: 

Minden alkalmazáskor 

ajánlatos nedvesítôszert 

használni!

ALKALMAZÁS/ADAGOLÁS
8,5 kg/ha két kezelésre osztva.
Részletes információt az „Áttekintés – növényfajták, alkalmazás & adagolás” füzetben talál.

FOCUSYNERGY Kft.  (AGROSOLution magyarországi képviselete)
HU-2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T: +36 23 880 710 | F: +36 23 880 713 | office@focusynergy.hu | www.agrosolution.hu


