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Dragi prijatelji in partnerji,
AGROsolution je 21. 12. 2007 vstopil na enega najpomembnejših
prihodnjih trgov, in sicer na trg poljedelstva in prehrane!
Od Avstrije do Amerike, zanimanje za “novo tehnologijo gnojenja”
AGROSOL je po vsem svetu izredno veliko. AGROsolution že deluje v 40 državah in se tako uvršča med najbolj inovativne proizvajalce
na področju poljedelstva in prehrane.
Kmetijstvo se sooča z novimi izzivi. Biološka gnojila, ohranjanje virov, večanje donosa, višanje kakovosti in zdrava rast so
najpomembnejše teme v današnjem kmetijstvu, ki stalno raste in se
spreminja. Ravno to je prihodnji trg AGROSOL-a.
Pri poskusih in dolgoročnih raziskavah na najpomembnejših ustanovah po vsem svetu se je vedno znova dokazalo delovanje AGROSOL-a.
V Nemčiji in Avstriji je AGROSOL že dobro uveljavljena znamka, ki
jo aktivno priporočajo in prodajajo najuspešnejši trgovci na veliko.
AGROSOL je ključna sestavina uravnovešene preskrbe rastlin!
Vabimo Vas, da aktivno izkoristite ta razvoj!

Peter Huemer-Hartl

Stefan Stassen
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Prepričljivi argumenti
> večji pridelek ob boljši kakovosti
> bolj zdrave in vitalnejše rastline
> večja odpornost na stres v sušnih in vlažnih okoljih
> boljši izkoristek dušika
> ščiti okolje – popolnoma biološko sredstvo

Kaj je AGROSOL?
Stoodstotna energija za rast iz naravnih mineralov brez kemijskih dodatkov.
(Izdelek je certificiran pri Bio Austria in odobren s strani inštituta FiBL.)
AGROSOL je bil razvit, da bi rastlinam omogočil zdravo rast.
Rastline se z manjkajočimi hranilnimi snovmi oskrbuje od zunaj, in
sicer z gnojenjem listov ali tal. Oskrba rastlin z vodo je vedno bolj
otežena zaradi vse večjega pomanjkanja vode in nižanja nivojev
talnic. Zato je potrebno umetno namakanje.
Ta dejavnika (zunanja oskrba rastlin s hranilnimi snovmi in vodo)
sta že dolgo znana. V veliki meri neznano (predvsem v kmetijstvu
na prostem) pa je gnojenje s CO2.
Rastline za optimalen razvoj namreč potrebujejo primerno raven
CO2. Fotosinteza poteka najbolj učinkovito, če leži ta med 0,1 in
1,0 vol. %.
Vsebnost CO2 v zraku je samo 0,03 vol. %, zato delujejo rastline
pod svojimi zmožnostmi.
Lahko bi rekli, da rastline kar “hlastajo” po zraku.
Tukaj vstopi v igro AGROSOL.
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Kako deluje AGROSOL?
AGROSOL se zmeša z
vodo in na fino poškropi
po površini listov.
Gnojilo skozi listne reže
prodre v rastlino, kjer
mineralne snovi izločijo
CO2.
S tem se povečata
produkcija glukoze in
proteinov ter izločanje
kisika v zrak.
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Povečava prereza rastlinskega lista

Izločanje CO2
Listna reža
Izločanje O2

Ker se CO2 izloča v notranjosti listov, njegova produkcija nima
škodljivih posledic za okolje.
RAVNO NASPROTNO: rastlina ta CO2 pretvori v glukozo in proteine, pri tem pa pospešeno izloča kisik, s čimer krepi “zelena pljuča”.
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Prednosti AGROSOL-a
> VEČJA ODPORNOST NA STRES –
TAKO V SUŠNIH KOT VLAŽNIH OKOLJIH
Čim bolj sušno je območje pridelave, tem večji je učinek:
poskusi so pokazali, da je ravno v sušnih območjih učinkovitost
izrazito pozitivna. Vzrok leži v edinstvenem delovanju AGROSOL-a. S pomočjo AGROSOL-a je notranjost rastline vedno
zadostno oskrbovana z ogljikovim dioksidom. Posledično mora
rastlina manj “dihati” in manj vode izhlapi. Odvisno od kulture so
bili zabeleženi prihranki vode do 50 %. Rastline so kazale bistveno večjo odpornost na sušo.
> POVEČANJE PRIDELKA
Odvisno od kulture in lege je bilo dokazano ogromno povečanje
pridelka. A je to mogoče v nasprotju z razvojem cen kmetijskih izdelkov? Ne, saj najnovejše raziskave Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo kažejo, da na svetu ne prihaja do
čezmerne pridelave hrane, temveč le-te primanjkuje. Večji donos
torej zagotavlja hrano za svetovno prebivalstvo in veča dobiček
kmetov. Donos pa ne raste na račun kakovosti, ravno nasprotno:
vsi poskusi potrjujejo, da je kakovost ostala nespremenjena, v
mnogih primerih pa se je celo izboljšala.
> ZVIŠANJE INTENZIVNOSTI ZELENEGA BARVILA
(KLOROFILA)
Odvisno od kulture lahko AGROSOL zviša učinkovitost fotosinteze
za do 40 %. Učinkovitejša fotosinteza pa pomeni večjo proizvodnjo
kisika.
> MOČNEJŠI IN BOLJ RAZVEJAN KORENINSKI SISTEM
AGROSOL omogoča globljo, finejšo in bolj razvejano rast korenin.
Tako lahko rastline bolje črpajo hranilne snovi, ki jih koristijo za
zdravo rast. Poleg tega so poskusi pokazali tudi naslednje pozitivne učinke:
> IZBOLJŠANJE PH-VREDNOSTI RASTLIN IN S TEM BOLJŠO
ABSORPCIJO DUŠIKA
> VEČJO KAKOVOST PRIDELKA
> BOLJŠE SKLADIŠČENJE PRIDELKA
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Uporaba
AGROSOL se zmeša s približno 200 do 400 litri vode (za 1 ha) in
fino poškropi po površini listov.
Najbolje je, da uporabite šobe s premerom 150-300 μm pri pritisku
3-4 bare. Med polnjenem tanka škropilne naprave z vodo počasi in
enakomerno dodajajte AGROSOL.
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Odmerjanje je odvisno od kulture. Natančne podatke najdete pri
opisih posameznih kultur v tem dokumentu ali pa na spletni strani
www.agrosolution.eu.

Napotki za uporabo
Pri škropljenju z AGROSOL-om se ravnamo po vremenu, saj rastline potrebujejo približno 2–4 ure (odvisno od kulture), da AGROSOL
absorbirajo. Liste rastlin samo fino omočimo. Sredstva ne uporabljamo med direktnim vpadom sončnih žarkov, zato je najbolje škropiti
zjutraj ali zvečer.
Po uporabi škropilno napravo temeljito izperemo, da preprečimo morebitno segmentacijo snovi.
AGROSOL lahko mešamo z vsemi običajnimi gnojili in sredstvi za
rastline. Pri delu z AGROSOL-om pazimo, da škropiva ne vdihujemo. Hranimo ga v suhem in hladnem prostoru izven dosega otrok
in živali.
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ŽITO

PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•

bolje izoblikovane korenine
močnejša rast in vitalnejše rastline
povečanje pridelka
boljša kakovost
večja odpornost na stres (tako v sušnih kot vlažnih okoljih)
boljše prezimovanje in manjša občutljivost na zmrzal (če 		
rastline obdelamo jeseni)

REZULTATI IZ PRAKSE
Navedeni izsledki predstavljajo povprečne rezultate več kot
1000 kmetijskih gospodarstev. Za pridobitev teh podatkov so bile
upoštevane povprečne vrednosti različnih vrst žita.

Povečanje pridelka

Ø +8,5 dt/ha

Zvišanje vsebnosti proteinov

+1,1 %

Zvečanje teže 1000 čistih semen

+3,7 %

z AGROSOL-om

brez AGROSOL-a

Originalni posnetek AGROsolution
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ODMERJANJE
Ozimno žito
1. obdelava (jeseni)

2. obdelava (spomladi)

po BBCH lestvici 13–16
ali 3–6 razvitih listov

od začetka rasti

2 kg/ha

3,5 kg/ha

3. obdelava

4. obdelava

x

x

Skupno količino gnojila (5,5 kg) lahko porazdelimo na 3 obdelave, s čimer še dodatno
povečamo učinkovitost:
1. obdelava: 2 kg/ha (po BBCH lestvici 13–16 ali 3–6 razvitih listov)
2. obdelava: 1,5 kg/ha (od začetka rasti)
3. obdelava: 2 kg/ha (ca. 14 dni po zadnji obdelavi)
Če jeseni rastlin niste obdelovali z AGROSOL-om,
priporočamo naslednje >>>
1. obdelava (spomladi)

2. obdelava

od začetka rasti

ca. 14 dni
po prvi obdelavi

3 kg/ha

3 kg/ha

3. obdelava

4. obdelava

x

x

Skupno količino gnojila (6 kg) lahko porazdelimo na 3 obdelave, s čimer še dodatno
povečamo učinkovitost:
1. obdelava: 2 kg/ha (od začetka rasti)
2. obdelava: 2 kg/ha (ca. 14 dni po prvi obdelavi)
3. obdelava: 2 kg/ha (ca. 14 dni po zadnji obdelavi)

Jaro žito
1. obdelava

2. obdelava

po BBCH lestvici 13–16
ali 3–6 razvitih listov

ca. 14 dni
po prvi obdelavi

2 kg/ha

3,5 kg/ha

3. obdelava

4. obdelava

x

x

Skupno količino gnojila (6 kg) lahko porazdelimo na 3 obdelave, s čimer še dodatno
povečamo učinkovitost:
1. obdelava: 2 kg/ha (po BBCH lestvici 13–16 ali 3–6 razvitih listov)
2. obdelava: 2 kg/ha (ca. 14 dni po prvi obdelavi)
3. obdelava: 2 kg/ha (ca. 14 dni po zadnji obdelavi)
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KORUZA

PREDNOSTI
•
•
•
•
•

bolje izoblikovane korenine, več finih korenin
močnejša rast in vitalnejše rastline
bolje izoblikovani storži
povečanje pridelka
boljša kakovost, višje mJ-vrednosti in višja raven brez 		
škodljivega učinka (NEL-vrednost)
• večja odpornost na stres (tako v sušnih kot vlažnih okoljih)

REZULTATI IZ PRAKSE
Navedeni izsledki predstavljajo povprečne rezultate več kot 1000
kmetijskih gospodarstev.

Povečanje pridelka koruze za silažo

Ø +69 dt/ha

Povečanje pridelka koruze za zrnje

Ø +9,3 dt/ha

Zmanjšanje vlage

z AGROSOL-om

- 2,0 %

brez AGROSOL-a

Originalni posnetek AGROsolution
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ODMERJANJE
Koruza
1. obdelava

2. obdelava

po BBCH lestvici 13–15
ali 3–5 razvitih listov

ca. 14 dni
po prvi obdelavi

2 kg/ha

3,5 kg/ha

3. obdelava

4. obdelava

x

x

Skupno količino gnojila (6 kg) lahko porazdelimo na 3 obdelave, s čimer še dodatno
povečamo učinkovitost:
1. obdelava: 2 kg/ha (po BBCH lestvici 13–15 ali 3–5 razvitih listov)
2. obdelava: 2 kg/ha (ca. 14 dni po prvi obdelavi)
3. obdelava: 2 kg/ha (ca. 14 dni po zadnji obdelavi)

z AGROSOL-om: 7 razvitih listov

z AGROSOL-om: 3 razviti listi

Originalni posnetek AGROsolution

z AGROSOL-om

brez AGROSOL-a

Originalni posnetek AGROsolution
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KROMPIR

PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•

bolje izoblikovane korenine, več finih korenin
močnejša rast in vitalnejše rastline
pri zgodnji prvi obdelavi več nastavkov gomoljev
povečanje pridelka
boljša kakovost
večja odpornost na stres (tako v sušnih kot vlažnih okoljih)

REZULTATI IZ PRAKSE
Navedeni izsledki predstavljajo povprečne rezultate več kot 1000
kmetijskih gospodarstev.

Povečanje pridelka
Povečanje vsebnosti škroba

z AGROSOL-om

Ø +54 dt/ha
+0,9 %

brez AGROSOL-a

Originalni posnetek AGROsolution
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ODMERJANJE
Semenski, jedilni in škrobni krompir
1. obdelava

2. obdelava

3. obdelava

4. obdelava

po BBCH lestvici 20
ca. 10–15 cm višine rasti

ca. 14 dni po
prvi obdelavi

ca. 14 dni po
zadnji obdelavi

ca. 14 dni po
zadnji obdelavi

2 kg/ha

3 kg/ha

3 kg/ha

2 kg/ha

Krompir za prehrambno industrijo*
1. obdelava

2. obdelava

3. obdelava

4. obdelava

po BBCH lestvici 40;
ko se rastline znotraj
vrste začnejo dotikati
3 kg/ha

ca. 14 dni po
prvi obdelavi

ca. 14 dni po
zadnji obdelavi

ca. 14 dni po
zadnji obdelavi

3 kg/ha

2 kg/ha

2 kg/ha

* Karseda velik krompir brez zvišanja števila nastavkov gomoljev.

z AGROSOL-om

brez AGROSOL-a

Originalni posnetek AGROsolution
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OLJNA OGRŠČICA

PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•

močnejše korenine
gostejša razvejanost
močnejše in odpornejše rastline
povečanje pridelka
večja odpornost na stres (tako v sušnih kot vlažnih okoljih)
boljše prezimovanje in manjša občutljivost na zmrzal
(če rastline obdelamo jeseni)

REZULTATI IZ PRAKSE
Navedeni izsledki predstavljajo povprečne rezultate več kot 1000
kmetijskih gospodarstev.

Povečanje pridelka

z AGROSOL-om

Ø +5,3 dt/ha

brez AGROSOL-a

Originalni posnetek AGROsolution
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MNENJA IZ PRAKSE
Alfred Weintögl, Wenjapons (A)
“AGROSOL-om obdelani del polja oljne ogrščice je bil bistveno
bolj vitalen in je nosil veliko več semen. Pri žetvi se je pokazal
presežek 800 kg/ha.”
Roland Schössler, Irmenach (N)
“Odkar pridelujem oljno ogrščico, je bila z AGROSOL-om obdelana
ogrščica edinstvena.”
Herbert Theurer, Modsiedl (A)
“Potem ko sem se že leta 2009 prepričal o delovanju AGROSOL-a,
sem tudi leta 2010 znatno povečal svoj pridelek, in sicer za več
kot 600 kg/ha.”
Gerald Neuhauser, nadškofijsko posestvo v Obersiebenbrunnu (A)
“Leta 2010 smo približno eno petino pridelovalnih površin oljne
ogrščice trikrat obdelali z AGROSOL-om. Pridelek na obdelanih
površinah je bil v povprečju za 1.000 kg/ha večji kot na ostalih
poljih.”

ODMERJANJE
Oljna ogrščica
1. obdelava (jeseni)

2. obdelava (spomladi)

3. obdelava

po BBCH lestvici 13–18
ca. 10–15 cm višine rasti

od začetka rasti

ca. 14 dni po
zadnji obdelavi x

2 kg/ha

2,5 kg/ha

3 kg/ha

4. obdelava

x

Če jeseni rastlin niste obdelovali z AGROSOL-om, priporočamo naslednje >>>
1. obdelava (spomladi)

2. obdelava

3. obdelava

od začetka rasti

ca. 14 dni po prvi
obdelavi

ca. 14 dni po zadnji
obdelavi

2,5 kg/ha

2,5 kg/ha

3 kg/ha

4. obdelava

x
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SOJA

PREDNOSTI
•
•
•
•

bolje izoblikovane korenine
močnejša rast in vitalnejše rastline
povečanje pridelka
večja odpornost na stres (tako v sušnih kot vlažnih okoljih)

REZULTATI IZ PRAKSE
Navedeni izsledki predstavljajo povprečne rezultate več kot 1000
kmetijskih gospodarstev.

Povečanje pridelka
z AGROSOL-om

Ø +4,6 dt/ha
brez AGROSOL-a

Originalni posnetek AGROsolution

z AGROSOL-om

brez AGROSOL-a

Originalni posnetek AGROsolution
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MNENJA IZ PRAKSE
Markus Stadler, Reyersdorf (A)
“Že leta 2009 smo z uporabo AGROSOL-a povečali pridelek
soje za več kot 20 %. Zato sem leto kasneje AGROSOL nanesel
štirikrat. To se je splačalo – pridelek pri sorti cardiff se je povečal
za reci in piši 1.500 kg/ha.”
Josef Tatzber, Ebersdorf/Zaja (A)
“Leta 2010 sem sojo dvakrat obdelal z AGROSOL-om. Tam, kjer
sem uporabil AGROSOL, so bile rastline dosti močnejše in imele
so bistveno več strokov. Razlika med obdelanimi in neobdelanimi
površinami je bila približno 300 kg pridelka na hektar. Zato bom
uporabljal AGROSOL v prihodnje tudi na drugih kulturah.”
Josef Nagl, Königstetten (A)
“Že prva ocena sojinega nasada je pokazala, da so obdelane rastline vitalnejše in višje. Zato sem izvedel ločeni mlatvi, pri katerih se
je pokazalo, da je razlika v pridelku znašala 400 kg/ha.”

ODMERJANJE
Soja
1. obdelava

2. obdelava

3. obdelava*

po BBCH lestvici 13–21
ca. 5–16 cm višine rasti

ca. 14 dni po
prvi obdelavi

če jo rast
dovoljuje

2,5 kg/ha

3 kg/ha

3 kg/ha

4. obdelava

x

* ca. 14 dni po zadnji obdelavi
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SONČNICA

PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•

močna rast
intenzivnejša zelenost listov
močnejše korenine
zdrave in vitalne rastline
boljša kakovost
večja odpornost na stres (tako v sušnih kot vlažnih okoljih)

ODMERJANJE
Sončnica
1. obdelava

2. obdelava

3. obdelava*

po BBCH lestvici 13–21
ca. 5–16 cm višine rasti

ca. 14 dni po
prvi obdelavi

če jo rast
dovoljuje

2 kg/ha

3,5 kg/ha

2 kg/ha

* ca. 14 dni po zadnji obdelavi

18

4. obdelava

x

POSKUSI
Univerza za kmetijstvo, gozdarstvo in obnovljive naravne
vire na Dunaju (BOKU) je potrdila učinkovanje AGROSOL-a
(na primeru sončnic)

Sprememba v %

1. UČINKOVITOST IZKORIŠČANJA VODE

19L%
JŠI

BO
ISTEK
IZKOR E
VOD

brez AGROSOL-a
z AGROSOL-om

Biomasa (g)

2. NASTANEK BIOMASE

13E%
Č

V
SE
BIOMA

brez AGROSOL-a
z AGROSOL-om
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BUČA

PREDNOSTI
•
•
•
•
•

bolje izoblikovane korenine
povečanje pridelka
zvišanje vsebnosti olja in teže 1000 čistih semen
vitalnejše rastline
večja odpornost na stres (tako v sušnih kot vlažnih okoljih)

REZULTATI IZ PRAKSE
Navedeni izsledki predstavljajo povprečne rezultate več kot 1000
kmetijskih gospodarstev.

Ø +89 dt/ha

Povečanje pridelka

+22,0 %

Vsebnost semen na bučo
(Izsledki Okrajne kmetijske zbornice Gradec okolica, 2011)

MNENJA IZ PRAKSE
Karl Handler, St. Johann/Haide (A)
“Med rastjo nismo opazili vidne razlike. Toliko bolj nas je presenetilo dejstvo, da se je pridelek povečal za 12,4 %. Tudi leta 2011 sem
uporabil AGROSOL na bučah, oljni ogrščici, koruzi in žitu.”

z AGROSOL-om

z AGROSOL-om

brez AGROSOL-a

z AGROSOL-om

Foto: DI Christine Greimel / LK Steiermark
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ODMERJANJE
Buča
1. obdelava

2. obdelava

3. obdelava*

2–3 razviti listi
ca. 5–16 cm višine rasti

ca. 14 dni po prvi
obdelavi

če jo rast
dovoljuje

2 kg/ha

3,5 kg/ha

2 kg/ha

4. obdelava

x

* ca. 14 dni po zadnji obdelavi

z AGROSOL-om

brez AGROSOL-a

Originalni posnetek AGROsolution
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VINO

PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•
•

vitalnejše listje intenzivne zelene barve
bolj zdravi trsi
povečanje pridelka
sladkor se začne prej tvoriti
višji naravni delež sladkorja zaradi učinkovitejše fotosinteze
bolj zdravo grozdje
manjša občutljivost na zmrzal

REZULTATI IZ PRAKSE
Navedeni izsledki predstavljajo povprečne rezultate več kot 300
kmetijskih gospodarstev.

Povečanje naravnega deleža sladkorja
oz.

z AGROSOL-om

0,7° KmW
3,5° Öchsle

brez AGROSOL-a

Originalni posnetek AGROsolution
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MNENJA IZ PRAKSE
Edmund Rücker, Unterretzbach (A)
“Že leta 2009 sem z uporabo AGROSOL-a dosegel povečanje
naravnega deleža sladkorja za do 2 °KMW. Leta 2010 smo imeli kljub veliki ogroženosti z boleznimi vedno zeleno, zdravo listje.
Trgatev sem imel med zadnjimi, a je bilo grozdje zdravo vse do
konca. Tudi raven sladkorja me je navdušila.”
Stephan Fendel, Mittelrhein (N)
“Zelo zdravo grozdje in zvišanje naravnega deleža sladkorja za
več kot 5 % sta me prepričala v učinkovanje AGROSOL-a.”
Arnold Tschida, Apetlon (A)
“Uporaba AGROSOL-a v moji trsnici se je leta 2010 stoodstotno
splačala. Rast poganjkov je bila bistveno močnejša in trsi so bili
dosti bolj zdravi.”
Martin Weidinger, Donnerskirchen (A)
“Ker stalno poskušam nova sredstva, sem leta 2010 približno
10 % svojih vinogradov obdelal z AGROSOL-om. Rezultat me je
navdušil: primerjava obdelanega in neobdelanega zweigelta je pokazala za več kot 1 °KMW višjo vsebnost naravnega sladkorja,
medtem ko sive plesni na obdelanih trsih skorajda ni bilo.”

ODMERJANJE
Vino
1. obdelava

2. obdelava

3. obdelava

4. obdelava

ob začetku
prvega cvetenja

ob koncu
cvetenja

ca. 14 dni po
zadnji obdelavi

ca. 14 dni po
zadnji obdelavi

1,5 kg/ha

3 kg/ha

3 kg/ha

3 kg/ha

>>> POMEMBEN PODATEK
Skupna količina uporabljenega gnojila naj ne znaša manj kot 10,5 kg/ha.
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ZELENJAVA

PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•
•

bolje izoblikovane korenine
močnejša rast in vitalnejše rastline
povečanje pridelka
višja kakovost, boljše skladiščenje
večja odpornost na stres (tako v sušnih kot vlažnih okoljih)
bolj zdrave rastline in plodovi
enakomernejša rast plodov

REZULTATI IZ PRAKSE
Navedeni izsledki predstavljajo povprečne rezultate več kot 1000
kmetijskih gospodarstev.

Primer obdelave: KUMARA

Povečanje pridelka

+28,0 %

Primer obdelave: PARADIŽNIK

Povečanje pridelka

z AGROSOL-om

+26,0 %

Primer obdelave: KORENJE

Povečanje pridelka

+12,5 %

Primer obdelave: ČESEN
(posušen)

Povečanje pridelka

+20,0 %

brez AGROSOL-a

Originalni posnetek AGROsolution
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ODMERJANJE
Posebne kulture
KATEGORJA 1

grah | fižol | čičerka | gorčica | leča | volčji bob

KATEGORJA 2

bučka | kumarica | paprika | paradižnik

KATEGORJA 3

korenje | gomoljna zelena | kolerabica | koreninski peteršilj | redkev
beluši | redkvica | čebula | por | špinača | hren*

KATEGORJA 4

solata: vse sorte

>>> POMEMBEN PODATEK
Posebne kulture in z njimi povezane sorte se delijo v 4 KATEGORIJE. Vsaka od teh
zahteva različno obdelavo, da dosežemo optimalne rezultate.

Uporaba / odmerjanje:
po BBCH
lestvici 13 oz.
ob začetku rasti

1. obdelava

KATEGORIJA 1

2,5 kg/ha

KATEGORIJA 2

2 kg/ha

KATEGORIJA 3

3 kg/ha

KATEGORIJA 4

3 kg/ha

2. obdelava
(ca. 14 dni po
1. obdelavi)

3. obdelava

4. obdelava

3 kg/ha

3 kg/ha

x

3,5 kg/ha

3,5 kg/ha

x

3 kg/ha

3 kg/ha

x

3 kg/ha

x

x

* HREN (KATEGORIJA 3)
1. obdelava:

Nadaljnje obdelave:

po tem ko hren izkopljemo, da
odstranimo stranske korenine
1,5 kg/ha

priporočamo min. 5 dodatnih obdelav
(vsakih 14 dni) z 2 kg/ha prek
celotne sezone
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SADJE

PREDNOSTI
• enakomernejša rast plodov
(primer za jabolka: več plodov > 70 mm)
• močnejša rast in vitalnejše rastline
• povečanje pridelka
• višja kakovost plodov
• večja odpornost na stres (tako v sušnih kot vlažnih okoljih)
• intenzivnejša zelenost listov

REZULTATI IZ PRAKSE
Navedeni izsledki predstavljajo povprečne rezultate več kot 300
kmetijskih gospodarstev.

Primer obdelave: BEZEG

Povečanje pridelka

+16,5 %

Zvečanje Brix vrednosti

+6,8 %

Izboljšanje barvne vrednosti

+13,4 %

Primer obdelave: ČEŠNJA

Povečanje pridelka

+10,0 %

Primer obdelave: HRUŠKA

Povečanje pridelka
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+15,0 %

ODMERJANJE
Jabolko / hruška
1. obdelava

2. obdelava

3. do 6. obdelava

po BBCH lestvici
19–25

ca. 14 dni po
prvi obdelavi

vsakih 14 dni

2 kg/ha

2 kg/ha

2 kg/ha

Druge vrste sadja
1. obdelava

2. obdelava

3. + 4. obdelava

po BBCH lestvici
19–25

ca. 14 dni po prvi
obdelavi

vsakih 14 dni

1,5 kg/ha

3 kg/ha

3 kg/ha

MNENJA IZ PRAKSE
Poskusna postaja za sadjarstvo in vinogradništvo Haidegg,
dr. Thomas Rühmer (A)
“V okviru enoletnega poskusa smo opazili, da so bila jabolka vrste juliet, ki so bila intenzivno obdelana z AGROSOL-om, dokazljivo večja, s čimer se je povečal tudi donos na drevo. Tako je bil
delež sadežev večjih od 70 mm na drevesih, ki so bila obdelana
z AGROSOL-om, 82-odstoten, medtem ko je bil njihov delež na
neobdelanih drevesih 67-odstoten, kar odgovarja povečanju za 15
odstotnih točk.”
z AGROSOL-om

brez AGROSOL-a

Originalni posnetek AGROsolution
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PESA

PREDNOSTI
•
•
•
•

močnejša rast, vitalnejše in bolj zdrave rastline
povečanje pridelka
povečanje vsebnosti sladkorja
večja odpornost na stres (tako v sušnih kot vlažnih okoljih)

REZULTATI IZ PRAKSE
Navedeni izsledki predstavljajo povprečne rezultate več kot 1000
kmetijskih gospodarstev.

Ø +83 dt/ha

Povečanje pridelka

+0,5 %

Povečanje vsebnosti sladkorja

ODMERJANJE
Pesa (vse sorte)
1. obdelava

2. obdelava

3. obdelava

4. obdelava

po BBCH lestvici 13–21
ca. 5–16 cm višine rasti

ca. 14 dni po
prvi obdelavi

ca. 14 dni po
zadnji obdelavi

ca. 14 dni po
zadnji obdelavi

2 kg/ha

3 kg/ha

3 kg/ha

2 kg/ha

z AGROSOL-om

brez AGROSOL-a

Originalni posnetek AGROsolution
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ZELENE POVRŠINE / DETELJA / KRMA Z NJIVE

PREDNOSTI
•
•
•
•

bolje izoblikovane korenine
močnejša rast in vitalnejše rastline
povečanje pridelka
večja odpornost na stres (tako v sušnih kot vlažnih okoljih)

MNENJA IZ PRAKSE
Markus Pfleger, St. Jakob im Walde (A)
“Z AGROSOL-om obdelani jari oves je imel dosti bolj fine lasne
korenine, močnejša stebla in bolj zelene liste.”
Johann Hofer, Wenigzell (A)
“Za vsako košnjo sem površine obdelal s 3 kg/ha. Po uporabi AGROSOL-a je postala rast vidno gostejša. Po mojih ocenah se je
donos vsake košnje povečal za približno 20 %, in to pri enakih
energijskih vrednostih.”

ODMERJANJE
Zelene površine / detelja / krma z njive
1. obdelava

2. obdelava

3. obdelava

4. obdelava

od začetka rasti
pri 3 cm prirasta

*

*

*

3 kg/ha

3 kg/ha

3 kg/ha

3 kg/ha

* po vsaki košnji pri 3 cm prirasta, po obdelavi z gnojnico se počaka 2 dni

Originalni posnetek AGROsolution

Originalni posnetek AGROsolution

29

Posebna kultura JAGODA

PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•
•

močna rast
intenzivnejša zelenost listov
močnejše korenine
intenzivnejša barva
zdrave in vitalne rastline
boljša kakovost
večja odpornost na stres (tako v sušnih kot vlažnih okoljih)

MNENJA IZ PRAKSE
Christian Edlinger, Stainz (A)
“Že 21 let gojim jagode, a še nikoli nisem imel tako močnih, vitalnih
in zdravih rastlin.”
Gerhard Jank, Gaindorf (A)
“Pri zgodnjih jagodah sem dokaj pozno uporabil AGROSOL, pa
vendar so bile rastline močnejše. Poleg tega so že v prvem letu
obrodile dosti bolje od pričakovanj. V prihodnje bom jagode vedno obdeloval z AGROSOL-om, mogoče pa tudi druge kulture, na
primer buče.”
Johann Rinauer, Winden/Kühbach (N)
“Z AGROSOL-om obdelane jagode so dosti bolje prestale sušna
obdobja. Plodovi so bili enakomernejši in večji, prav tako je bilo
več nastavkov plodov.”

ODMERJANJE
Jagode
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ca. 14 dni po prvi obdelavi

2 kg/ha

3 kg/ha

POMLAD

2. obdelava

POZNO
POLETJE

1. obdelava
po BBCH lestvici 13–15
ca. 10–15 cm višine rasti

1. obdelava

2. obdelava

po BBCH lestvici 13–15
ca. 10–15 cm višine rasti

ca. 14 dni po prvi obdelavi

2 kg/ha

3 kg/ha

Posebna kultura BELUŠ

PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•

močnejša stebla
povečanje pridelka
enakomernejši plodovi
zdrave in vitalne rastline
plodovi hitreje dozorijo
večja odpornost na stres (tako v sušnih kot vlažnih okoljih)

REZULTATI IZ PRAKSE
Navedeni izsledki predstavljajo povprečne rezultate več
kmetijskih obratov.

Povečanje pridelka

+14,5 %

MNENJA IZ PRAKSE
Dietrich Iser, Aderklaa (A)
“Leta 2009 sem na svojih površinah 10 vrst belušev trikrat obdelal
z AGROSOL-om. Leta 2010 smo ugotovili, da so obdelani beluši
dozoreli približno 5 dni prej in da smo imeli v prvih dveh tednih
približno 20 % več pridelka.”
Robert Tomschitz, Pöttsching (A)
“Zaradi obdelave z AGROSOL-om so beluši dozoreli 5 dni prej in
povečal se je tudi donos.”

ODMERJANJE
Beluši
1. obdelava

2. obdelava

3. obdelava

4. obdelava

na začetku
prvega cvetenja

ob koncu
cvetenja

ca. 14 dni po
zadnji obdelavi

ca. 14 dni po
zadnji obdelavi

1,5 kg/ha

3 kg/ha

3 kg/ha

3 kg/ha

>>> POMEMBEN PODATEK
Skupna količina uporabljenega gnojila naj ne znaša manj kot 10,5 kg/ha.
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Prinz-Eugen-Straße 23 | Avstrija – 4020 Linz
T: +43 732 77 43 66-0 | F: +43 732 77 43 66-4
office@agrosolution.eu | www.agrosolution.eu

Za tiskarske napake ne odgovarjamo! Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Vaša kontaktna oseba:

