
TÖKFÉLÉK 

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

ELÔNYÖK
• Dúsabb gyökérzet

• Hozamnövekedés 

• Az olajtartalom és az ezermagtömeg növekedése

• Egészségesebb növény

• Jobb stressztûrôképesség (szárazság és nedvesség okozta stressz egyaránt)

Hozamnövekedés

Szüretelhetô tök

+11,6 %

+12,6 %

Agrosolutionnal kezelve Agrosolution nélkül 



HOZZÁSZÓLÁSOK A GYAKORLATBÓL
Reif Christine, Krottendorf  (Ausztria)
„Mivel tavaly a gyümölcsösben nagyon jó tapasztalatokra tettünk szert az Agrosollal, ezért a tökféléknél is alkalmaz-
tam. Azt, hogy a CO2-trágyázás leírhatatlanul jó hatást fejt ki a növényekre, az idén a tök magasabb olajtartalma is 
igazolta. A jövôben is használni fogom az AGROSOLution-t.”

Harzl Karl, Stainz (Ausztria) 
„Az AGROSOLution-lal kezelt növények már az elsô alkalmazástól kezdve egészségesebbek és intenzívebb színûek 
voltak. A hozam 14%-kal nôtt (a Graz és környéke mezôgazdasági kamara értékelési vázlata alapján, 16 m2 négy 
alkalmazással).”

Konrad Christian, Kalsdorf (Ausztria)
„A kezelt növények nagy hôségben sokkal egészségesebb látványt nyújtottak, amit a fejlettebb gyökérzetre vezetek 
vissza. Emellett a hozam 10%-kal nôtt.”

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

Wieser Johann, Groß St. Florian (Ausztria) 
„Az Opal nevû fajta a Graz és környéke mezôgazdasági kamara értékelési vázlata alapján 14%-kal többet termett.”

Lorber Josef, St. Veit Vogau (Ausztria)
„Megállapítottam, hogy a kezelt tökök kevesebb terméketlen magot tartalmaztak. A 8%-os hozamnövekedés mellett 
az ezermagtömeg is 17%-kal nôtt.”

Kurzmann Josef, St. Ulrich/Waasen (Ausztria)
„Az AGROSOLution-lal kezelt növények 12-14%-kal több termést hoztak. Emellett 120 kg magból 5l-rel több olajat 
nyertünk.”

Guggenberger Josef, Gettsdorf (Ausztria)
„Az idén egy egész szántóföldet kezeltem AGROSOLution-lal. A vegetációs fázisban a növények szépen, erôtelje-
sen növekedtek. A termés a kedvezôtlen idôjárási viszonyok ellenére nagyon jó volt. Továbbra is használni fogom az 
AGROSOLution-t.”

Termékismertetô TÖKFÉLÉK   

JAVASLAT: 

Minden alkalmazáskor 

ajánlatos nedvesítôszert 

használni!

ALKALMAZÁS/ADAGOLÁS
5,5 - 7 kg/ha 2-3 kezelésre felosztva.
Részletes információt az „Áttekintés – növényfajták, alkalmazás & adagolás” füzetben talál.
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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


