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MEGÍGÉRTÉK – BETARTOTTÁK

„Ez nem zsákbamacska – azt tudja a termék, amit mondanak róla” 
– fogalmazott egy gazdálkodó.

Legalább egy tonnával több 
kukorica!

Még nagyobb hatékonyság 
a második generációs termékkel

A MEZ!GAZDASÁGNAK ÉVEK ÓTA új kihívásokkal kell szembenéznie. 
%LRO³JLDL�WU¡J\¡]¡V��D]�HUđIRUU¡VRN�Y©GHOPH��KR]DPQ¶YHO©V��D�PLQđV©J�IRNR]¡-
VD�©V�D]�HJ©V]V©JHV�Q¶YHNHG©V�D�OHJIRQWRVDEE�HOY¡U¡VRN��1HP�HOKDQ\DJROKDW³-
DN�D]�LGđM¡U¡VL�V]©OVđV©JHN�RNR]WD�QHK©]V©JHN�VHP��$�KDJ\RP¡Q\RV�WHUPHV]W©V�
¶QPDJ¡EDQ�P¡U�NHY©V��az AGROSOLution ideje viszont elérkezett!

z!AGROSOLution finomra "rölt 
ásványok keveréke, magas ter-
mészetes karbonát tartalom-

mal. A termék a harmadik szezonjá-
hoz érkezett – mondta János Levente, a 
magyarországi forgalmazó cég ügyve-
zet"je. A szakember tájékoztatása sze-
rint, azok a gazdálkodók, akik tavaly 
"sszel a terméknél a korai kijuttatást 
figyelembe vették, és a repcét, a kalá-
szosokat megfelel"en lekezelték, idén, 
a betakarításkor már elkönyvelhették a 
plusz hozamokat.

– A növény számára fontos, hogy a 
vegetáció beindulásának kezdetét"l 
szén-dioxiddal dúsítsuk. Így, aki csak 
tavaszra tervezte a kezelést, nem ma-
radt rá elég ideje, mert olyan mennyi-
ség# csapadék, hó esett, hogy április 
végéig nem tudott rámenni a földjé-
re, ugyanakkor a március eleji kedve-
z" id"járás beindította a vegetációs fo-
lyamatokat. Id"ben összezsugorodott a 
gyomirtás, a növényvédelem, az egyéb 
kezelések id"szaka is. Március elején 
körlevélben értesítettük a termel"ket, 
hogy szükséges az AGROSOLution-
kezelés, de sajnos, aki a tíznapos id"-
szakban ezt nem vállalta be, nem szá-
míthatott kell" hozamnövekedésre, 
mert a repce, és a kalászosok el"re jár-
tak a fejl"désben.

– Tehát amikor kihajt a növény, 
akkor már szükséges a CO2-dúsítás?

– Miután megjelenik az els" lomb-
levél, beindul a fotoszintézis. Ez kell" 
energiát biztosít a második levél kifej-
l"déséhez, ami megduplázza a fotoszin-
tézist, majd a harmadik lomblevélt"l 
lesz olyan mérték# a fotoszintézis-tel-
jesítmény, hogy a növény azt már gyö-
kérfejlesztésre tudja fordítani. Ekkor 

a legfontosabb a széndioxid-dúsítás, 
hogy a gyökér nagyobb, er"teljesebb le-
gyen. Az országban több helyen figye-
lemmel kísértük az AGROSOLution 
technológia alkalmazását, a megfelel" 
kijuttatást, a szigorú el"írások betartá-
sát, a növények fejl"dését.

– Konkrétan mire terjed ki a szi-
gorú technológiai el!írás?

– A leglényegesebb a növényekre 
kerül" cseppméret és a nyomás, ami 
miatt három f" szempontot kell figye-
lembe venni: a szórófej nagyságát, a 
traktor haladási sebességét és a víz-
mennyiség arányát, annak érdekében, 
hogy nagyon finom legyen a porlasztás. 

Honlapunkon megtalálható egy kijut-
tatási kalkulátor, melynek segítségével 
a három összetev" megfelel"en össze-
hangolható a különböz" szórófej-típu-
sokkal. A cél, hogy az AGROSOLution 
a növény gázcsere nyílásain jusson be. 
Ha nem porlasztják kell"képpen és túl 
nagy cseppekben juttatják ki, nem ke-
rül be annyi hatóanyag, amennyi szük-
séges.

Minden kijuttatásnál nedvesít"szer 
szükséges, ami a cseppek feszültségét 
csökkenti, ezáltal azok jobban elosz-
lanak, több hatóanyag kerül a levélbe. 
Sárgarépánál a nedvesít"szer nélkü-
li AGROSOLution-kezelés 40 mázsa 
többlethozamot eredményezett hek-
táronként, míg a nedvesít"szeres 95 
mázsát. Ebb"l látszik, mekkora szere-
pe van a nedvesít"szernek! Egy másik 
vizsgálatukat Badár Imre gazdálkodó-

A   Mi az AGROSOLution?

TERMÉSZETES ÁSVÁNYOKBÓL NYERT 100%-os 
növekedési energia, hozzáadott vegyi anyagok nélkül, 
az egészséges növényi fejl!dés el!segítéséért.

A növények levél- vagy talajtrágya által jutnak hozzá 
a hiányzó tápanyagokhoz. Az egyre növekv! vízhiány 
és a talajvízszint süllyedése következtében napjainkban 
nehezebbé válik a növények vízellátása. A problémát 
a mesterséges öntözés oldja meg. Ez a két komponens 
(a küls! tápanyag- és vízellátás) már jó ideje ismert. 
A CO2-trágyázás teljes mértékben ismeretlen szabadföldön.

A növénynek viszont az optimális növekedés érdekében 
megfelel! CO2 háztartásra van szüksége.

Legkedvez!bb esetben a fotoszintézishez szükséges 
CO2 tartalom 0,1 és 1,0 térfogatszázalék között van. 
A leveg! CO2 tartalma csak 0,03 térfogatszázalék, emiatt 
a növények az optimális szintjük alatt dolgoznak. A növény 
szinte leveg! után kapkod. Itt lép színre az AGROSOLution.

A jelent!s (1,4 t/ha) hozam- 
növekedés már a vegetációban 
mutatkozott
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Vetômag
termeltetés – feldolgozás – forgalmazás

nál végezték, ez is az AGROSOLution 
használatára vonatkozott. Itt a kezelt 
kukorica jóval szebb és nagyobb lett, 
mint a kezeletlen, szabad szemmel is 
látható volt, hogy 2-3-szor nagyobbak 
a gyökerek, haragos mélyzöldek a le-
velek, és a termés is egészen más ké-
pet mutatott – egészségesebbek lettek a 
csövek, telítettek a szemek.

Minden kultúránál jól látható és 
mérhet" a különbség! A nagyobb gyö-
kérzet több vizet, és több vízben oldott 
tápanyagot tud felvenni, ezáltal inten-
zívebb lesz a növekedése.

– A növénynek a fotoszintézishez 3 
tényez!re van szüksége, vízre, szén-
dioxidra és napfényre. Melyik a leg-
inkább meghatározó?

– A fény rendelkezésre áll, a víz a 
csapadék függvénye, de igazán megha-
tározó a széndioxid mennyisége, ami a 
levél belsejében szabadul fel. Ha sikerül 
a kezeléssel 600-700 ppm-re megemel-
ni a széndioxid szintjét, a fotoszintézis 
szinte megduplázódik. A megnövelt fo-
toszintézis eredményeként nemcsak a 
gyökerét, hanem a többi szervét is job-
ban növeszti, mert a tápanyagot job-
ban hasznosítja. A széndioxid-bevitel 
stressz t#r"bbé is teszi a növényt.

– Mire vonatkozik ez?
– A hosszabb, er"sebb gyökér mé-

lyebbre hatol, több vizet képes felszívni, 
azaz könnyebben vészeli át a növény az 
aszályos id"szakokat. N" a szárazság-
t#r" képesség, n" a nedvességtartalom, 
n" az átlaghozam.

– Miket jeleznek a számok? Meny-
nyi a hozamnövekedés a figyelemmel 
kísért gazdaságoknál?

– Kukoricánál jellemz" 
a plusz egy tonna hektá-
ronként, amit sok gazdál-
kodónak nehéz elhinnie, de 
a számok magukért beszél-
nek! A Debreceni Egyetem 
vizsgálatai nemcsak a ho-
zamváltozás mértékére ter-
jedtek ki hanem különböz" 
betegségek-kártev"k (goly-
vásüszög, cs"fuzárium, 
mólyfert"zöttség) károko-
zását, azok fokát mérték. 
Ezek a kezelt kukorica-
növényeknél jóval alacso-
nyabb voltak. Összességé-
ben az igazolódik, hogy az 
úgynevezett kontroll táb-
lák 11 tonnás hozamával 
szemben a kezelt táblák 

13(!) tonnás hozamot eredményeztek! 
(http://agrosolution.hu/agrosolution/
eredmenyek/)

– Milyen formában, kiszerelésben 
forgalmazzák a terméket?

– Az AGROSOLution 20 kg-os 
kiszerelésben (szilárd formában) 

kapható, de hamarosan jelent"s lé-
pést teszünk a folyékony kiszerelés 
felé, megfelelve partnereink igénye-
inek. Nagy energiát-összegeket for-
dítunk a fejlesztésre, így várható-
an 2014-ben a következ" generációs 
AGROSOLution is megjelenik majd 
a piacon, mellyel további jelent"s ho-
zamnövekedési és min"ségi el"relé-
pésre számítunk.

Végül újra szeretném hangsúlyoz-
ni a megfelel" id"ben történ" kijut-
tatás szerepét, nem elhanyagolva a 
technológiai fegyelem betartását (a 
megfelel" szivattyúnyomás és szóró-
fej összhangját, tapadásfokozó sze-
rek használatát). A tájékoztatásban, 
termel"i információátadásban nagy 
szerepe van a termel"kön kívül a for-
galmazóknak is. Több forgalmazóval 
m#ködünk együtt, egyik a Proventus 
Trade Kft., náluk tapasztaltuk, hogy 
a termel"kkel történ" kapcsolattar-
tás, információátadás magas szin-
t#. Beszélgetésünk elején szó esett az 
ígéretekr"l. Elmondanám hogy amit 
ígértünk – az elmúlt 2 év tapasztala-
tai és partnereink visszajelzése alap-
ján – nemcsak betartottuk, hanem 
úgy néz ki, túl is teljesítettük.

AGROSOLution Magyarországi képviselet: 
www.AGROSOLution.hu
E-mail: office@AGROSOLution.hu
Tel: +36-23/880-710. Budaörs, Gyár u. 2.

A hatás egyértelm", a különbség meghatározó

Alma Kft: #szibaracknál és almánál jelent!sen 
csökkent a napégési kár, a hozam növekedett. 

Jöv!re teljes felületen használjuk a szert


