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www.agrosolution.hu

A hatékony megoldás 
az egészséges növekedésért

Focusynergy Kft. AGROSOLution 
magyarországi képviselete

2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel: +36 23 880 710 

office@focusynergy.hu, www.agrosolution.hu

Az Ön Partnere:

A hozamházról

www.agrosolution.hu

TÖKFÉLÉK
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás*

2-3 leveles állapotban, 5-16 
cm-es növénymagasságnál

2,5 l/ha

14 nappal az első 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

ha még belefér a 
vegetációs időszakba

2,5 l/ha

* kb. 14 nappal az utolsó kijuttatást követően

Ké
ső

 n
yá

ro
n 1. kijuttatás 2. kijuttatás

BBCH-skála 13-15, 
kb. 10-15 cm-es növénymagasságnál

2,5 l/ha

14 nappal az első
 kijuttatást követően

2,5 l/ha

FÖLDIEPER

Ta
va

ss
za

l 1. kijuttatás 2. kijuttatás

BBCH-skála 13-15, 
kb. 10-15 cm-es növénymagasságnál

2,5 l/ha

14 nappal az első 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

FONTOS!
A felhasznált összmennyiség érje el a minimum 10 litert!

SPÁRGA
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás 4. kijuttatás

virágzás elején

2,5 l/ha

virágzás végén

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az utolsó 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az utolsó 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

ERDÉSZETI FAFAJOK/FENYŐK
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás

a vegetációs időszak kezdetétől

3,5 l/ha

14 nappal az első 
kijuttatást követően

3,5 l/ha

14 nappal az utolsó 
kijuttatást követően

3,5 l/ha

Minden gyümölcs- és zöldségfajtánál figyelni kell arra, hogy a termés 
beérésétől kezdve nem szabad több kezelést kijuttatni. Az AGROSOL 
plusz alkalmazásánál egy fehér lepel képződhet. 

Minden kijuttatásnál szükség van tapadásfokozó 
(nedvesítőszer) alkalmazására!

(amennyiben a vele együtt kijuttatott szer nem tartalmazza)

FONTOS!

... A NÖVÉNY SZÁMÁRA:
•	 rendkívül hatékony a mikrorészecskék felvétele, így jobban 

a növények rendelkezésére állnak
•	 magasfokú	növényi	tűrőképesség,	azaz	nem	perzselődik	

meg a növény, mint a kloridok használatánál, és nem fog 
gyengülni, mint a kelátok alkalmazásánál

•	 felvétel	talajon	és	levélen	keresztül	is	
•	 pH-értéktől	független
•	 minden	kultúránál	használható

... A TALAJ SZÁMÁRA:
•	 nem	merül	ki	a	talaj,	az	aktív	talajélet	támogatása	
•	 nincs	probléma	a	szermaradványokkal,	nincs	

talajszikesedés 

... AZ ÖN SZÁMÁRA:
•	 könnyű	kezelhetőség
•	 majdnem	minden	növényvédőszerrel	kombinálható
•	 a	növény	hosszabb	és	nagyobb	fokú	asszimiláló	képessége,	

ennek eredményeként érett termések
•	 a	termékek	nagyobb	energiateljesítménye,	azaz	jobb	

eltarthatóság,	nagyobb	mértékű	keményítőképzés,	ezáltal	érté-
kesebb beltartalom (vitaminok, nyomelemek, keményítő stb.)

•	 egészségesebb,	ellenállóbb	növények
•		jobb	ellenálló-képesség	stressz	esetén,	mint	pl.	nedvesség,	

szárazság vagy tartósan fennálló fagy

AGROSOL PLUSZ KIZÁRÓLAG TER-
MÉSZETES NYERSANYAGOKBÓL, HA-
TÉKONY, CO2-SEMLEGES, VÉGTELEN 
HOZZÁFÉRHETŐSÉGGEL.

ELŐNYÖK 

FONTOS! Az	egyéb	növényi	kultúrákhoz	tartozó	fajták	két	kategóriába	sorolhatók.	
A lehető legnagyobb siker elérése érdekében ezek mind eltérő kijuttatási 
módot igényelnek.

TORMA - 3. KATEGÓRIA

1. kijuttatás További kijuttatás
talpgyökerezés után

2,5 l/ha
További legalább 5 kijuttatást ajánlunk, (14 naponta) eloszt-

va a vegetációs időszak során, 2,5 l/ha dózisban.

EGYÉB NÖVÉNYI KULTÚRÁK

1. KATEGÓRIA
borsó, bab, csicseriborsó, mustár, lencse, csillagfürt, 
cukkini, uborka, paprika, paradicsom, sárgarépa, zeller, ka-
ralábé, petrezselyemgyökér, retek, hónapos retek, hagyma, 
póréhagyma, spenót, feketegyökér, torma*

2. KATEGÓRIA saláta (minden típus)

BBCH-skála 13, ill. a ve-
getációs időszak kezdetén 1. kijuttatás 2. kijuttatás (kb. 14 nappal az 

első kijuttatás után) 3. kijuttatás

1. KATEGÓRIA 3 l/ha 3 l/ha 3 l/ha
2. KATEGÓRIA 3 l/ha 3 l/ha x

KOMLÓ
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás 4. kijuttatás

kb. 60 cm-es nö-
vénymagasságnál

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatás után

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az utolsó 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az utolsó 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

FONTOS!
A felhasznált összmennyiség érje el a minimum 10 litert!

ALMA/KÖRTE
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3-6. kijuttatás

BBCH-skála 19-25

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

kb. 14 naponta

2,5 l/ha

EGYÉB GYÜMÖLCSÖK
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. + 4. kijuttatás

BBCH-skála 19-25

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

kb. 14 naponta

2,5 l/ha

SZŐLŐ
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás 4. kijuttatás

virágzás elején

2,5 l/ha

virágzás végén

2,5 l/ha

14 nappal az előző 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

14 nappal az előző 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

FELHASZNÁLÁS
EGYÉB NÖVÉNYI KULTÚRÁK
FONTOS: tapadásfokozóval (nedvesítőszerrel)
   együtt alkalmazza!



Az AGROSOL plusz új technológiájának 
alkalmazásával minden hatóanyag 
önállóan képes hatni – méghozzá ott, 
ahol a növénynek szüksége van rá.

Az AGROSOL plusz alkalmazásával javul 
az elvetett kultúrák helyzete – jobban ki 
tudják fejteni a potenciáljukat. 

Ösztönzi a fotoszin-
tézis folyamatát és 

segíti az anyagcserét

Növeli a legfon-
tosabb növényi 

tápanyagok 
felvételét

Keverhető a 
kereskedelem-

ben kapható 
levéltrágyákkal 
és növényvédő-

szerekkel

Segíti a haj-
szálgyökér-
képződést

Növeli a ter-
mést és javítja 
a minőséget

Növeli a pan-
góvízzel, hideggel 
és szárazsággal 

szembeni ellenálló-
képességet

Hatékony 
tápanyag-

hasznosítás

FELHASZNÁLÁS
SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁKBAN

 TAVASZI KALÁSZOSOK
1. kijuttatás 2. kijuttatás 

BBCH-skála 13-16 vagy 3-6 leveles állapotban
2,5 l/ha

kb. 14 nappal az első kijuttatást követően
2,5 l/ha

KUKORICA
1. kijuttatás 2. kijuttatás

BBCH 13-15 vagy 3-5 leveles állapotban
2,5 l/ha

kb. 14 nappal az első kijuttatást követően
2,5 l/ha

RÉPAFÉLÉK
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás 4. kijuttatás

BBCH-skála 12-19 kb 
5-10 cm-es 

növénymagasságnál
2,5 l/ha

kb. 14 nappal 
az első kijuttatást 

követően
2,5 l/ha

kb. 14 nappal az 
utolsó kijuttatást 

követően
2,5 l/ha

kb. 14 nappal az
 utolsó kijuttatást 

követően
2,5 l/ha

1. kijuttatás (tavasszal) 2. kijuttatás 3. kijuttatás
a vegetációs időszak 

kezdetétől
2,5 l/ha

kb. 14 nappal az utolsó 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az utolsó 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

Amennyiben az őszi kijuttatás elmaradt, akkor a következő alkalmazást javasoljuk:

A zászlóslevél kialakulása után a minőség javítására ajánlunk egy 3. kijuttatást, 2,5 l/ha dózisban.

A zászlóslevél kialakulása után a minőség javítására ajánlunk egy 3. kijuttatást, 2,5 l/ha dózisban.

ŐSZI KALÁSZOSOK
1. kijuttatás (ősszel) 2. kijuttatás (tavasszal)

BBCH 13-16 vagy 
a 3-6 leveles állapotban*

2,5 l/ha

a vegetációs időszak kezdetétől

2,5 l/ha

1. kijuttatás (tavasszal) 2. kijuttatás 
a vegetációs időszak kezdetétől

2,5 l/ha
kb. 14 nappal az első kijuttatást követően

2,5 l/ha

Amennyiben az őszi kijuttatás elmaradt, akkor a következő alkalmazást javasoljuk:

REPCE
1. kijuttatás (ősszel) 2. kijuttatás (tavasszal) 3. kijuttatás

BBCH 13-18 kb 10-15 cm-
es növénymagasságnál *

2,5 l/ha

a vegetációs időszak 
kezdetétől
2 ,5l/ha

kb. 14 nappal az utolsó 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

* Felhívjuk a figyelmét, hogy a kijuttatás után 10 napig legyen vegetáció.

Amennyiben 2 növény kezelés történik, javasoljuk a AGROSOL plusz megosztani.

* Felhívjuk a figyelmét, hogy a kijuttatás után 10 napig legyen vegetáció.

FONTOS:  Tapadásfokozóval (nedvesítőszerrel)
együtt alkalmazza!

www.agrosolution.hu

VETŐ- ÉS ÉTKEZÉSI BURGONYA
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás 4. kijuttatás

BBCH-skála 20 vagy 
kb. 10-15 cm-es 

növénymagasságnál 
2,5 l/ha

kb. 14 nappal az 
első kijuttatást 

követően
2,5 l/ha

kb. 14 nappal az 
utolsó kijuttatást 

követően
2,5 l/ha

kb. 14 nappal az 
utolsó kijuttatást 

követően
2,5 l/ha

ÉLELMISZERIPARI- ÉS KEMÉNYÍTŐBURGONYA
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás 4. kijuttatás

BBCH-skála 40 
sorzáródás után

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az első 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az utolsó 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az utolsó 
kijuttatást követően

2,5 l/ha

ÁLTALÁNOSSÁGBAN ARRA KELL FIGYELNI, hogy a korai kijuttatás (10-15 cm-
es növénymagasságnál) a gumóképződést fokozza.

NAPRAFORGÓ
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás*

BBCH-skála 13-21 
vagy kb. 5-16 cm-es 
növénymagasságnál

2,5 l/ha

kb. 14 nappal az 
első kijuttatást 

követően
2,5 l/ha

ha a vegetációs 
állapot engedi

2,5 l/ha

* kb. 14 nappal az utolsó kijuttatást követően

SZÓJABAB
1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás*

BBCH-skála 13-21 
vagy kb. 5-16 cm-es 
növénymagasságnál

2,5 l/ha

kb. 14 nappal 
az első kijuttatást 

követően
2,5 l/ha

ha a vegetációs 
állapot engedi

2,5 l/ha
* kb. 14 nappal az utolsó kijuttatást követően

ZÖLDTAKARMÁNY/LÓHERE/TÖMEG-
TAKARMÁNY

1. kijuttatás 2. kijuttatás 3. kijuttatás 4. kijuttatás

a tenyészidőszak kezdetétől, 
3 cm sarjadéktól

3 l/ha
*

3 l/ha
*

3 l/ha
*

3 l/ha

*	kaszálások	után	3	cm-es	sarjú	elérésénél,	szerves	trágyázás	után	2	napot	várni	kell!

Minden kijuttatásnál szükség van tapadásfokozó 
(nedvesítőszer) alkalmazására!

(amennyiben a vele együtt kijuttatott szer nem tartalmazza)

FONTOS!

1) AGROSOL: Az AGROSOL a gázcserenyílásokon keresztül behatol a levél 
belsejébe*. Az ásványi anyagok a növény belsejében leadják a CO

2
-t. A 

stimuláció hatására javul a CO
2
-felvétel és a növény anyagcseréje – több 

CO
2
 hasznosul. Ezáltal több glükóz és protein termelődik, ami serkenti a 

növény növekedését.

Ezek a szerves, tisztán növényi hatóanyagok (2, 3, 4) főleg a stressz alatt 
álló növényeket támogatják.

Növényi levél keresztmetszete 
(nagyítva)

AGROSOL részecske

A hatékony 
megoldás az 
egészséges 

növekedésért
Az AGROSOL plusz-del történő kezelést a virágzás ELŐTT be kell fejezni.

Hatóanyag Előnyök a növénynek
Kalcium természetes 
karbonátokból - a CO

2
-felvétel stimulálása

Mangán

- növeli a betegségekkel szembeni
ellenálló képességet

- részt vesz a szénhidrát- és zsír
anyagcsere stabilizálásában

Cink 
- nagyrészt a fehérjeszintézis 

folyamatában vesz részt
- szabályozza a gyökérnövekedést

VAS

A citokróm része (fehérjék alkotó része).
Ferredoxin része, egy redoxirendszer
ami egyebek között a fotoszintézis elektron-
transzport láncában egy szállító molekula.

Magnézium

- A kloroplasztiszok a lévélben a fény 
energiát átalakítják kémiai energiává és 
növelik a fotoszintézist.

-	Szabályozza	a	víz	egyensúlyát	a	növényben.
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A JÖVŐRE


