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Podjetje AGROSOLUTION

Podjetje AGROSOL je bilo ustanovljeno leta 2008 v Linzu v Gornji Avstriji. Pred samo ustanovitvijo se je štiri 
leta vlagalo v intenziven razvoj izdelkov ter v testiranja na mednarodnih inštitutih in v 
kmetijstvu. AGROSOL velja za »novo tehnologijo gnojenja«.
Delovanje AGROSOL omogoča posebna mešanica naravnih mineralov. Večino teh podjetje AGROSOL 
nakupi v Avstriji in Nemčiji, nato pa se jih v lastnem obratu v Gornji Avstriji zmeša 
in prilagodi za vsako vrsto rastlin posebej. Recept je sicer skrivnost, a izdamo lahko naše vodilo: »Samo čisto 
naravo za naravo«. Ravno zato je uporaba AGROSOL dovoljena tudi v ekološkem kmetijstvu. Do zdaj je bilo 
razvitih in v prodajo vključenih že 6 različnih skupin proizvodov.

Cilji AGROSOL so:

> povečanje pridelka na naraven način z zvišanjem učinkovitosti fotosinteze,
> krepitev odpornosti rastlin,
> zagotavljanje zdravja rastlin in spodbujanje zdrave rasti,
> zboljšanje izkoristka hranilnih snovi iz tal,
> zaščita naravnih virov, predvsem vodnih.

Preizkusi delovanja

Delovanje AGROSOL so potrdili mednarodni inštituti in številni kmetijski obrati. Po celem svetu so bili izve-
deni poskusi z vsemi pomembnimi kulturami. Univerze, neodvisni raziskovalni inštituti in kmetijski obrati – vsi 
so si enotni.

Karl Sieder, Hürm (Avstrija): »Klasje obdelane ozimne pšenice je bilo že med rastjo daljše in polnejše. 
Na koncu sem imel 19 % več pridelka.«

Revija WEINbau: »AGROSOL je novo ime, ki označuje uspešen zaključek prizadevanj za stabilnejši in 
krepkejši imunski sistem rastlin, boljšo odpornost pred škodljivci in višje pridelke.«

Pridelovalec krompirja Albert Riedl, Berglern (Nemčija): »Mene sta poleg 18 % višjega pridelka prepričali 
tudi enakomerna rast sadov in vitalna podoba rastlin.«

Roland Schössler, Irmenach (Nemčija): »Z AGROSOL nam je uspelo povečati pridelek koruze za 21 %.«

Wolfgang Rester, Weinzierl/Walde (Avstrija): »Že od samega začetka so vse kulture kazale močnejšo rast 
in večjo odpornost pred boleznimi. Deloma sem imel rekordne pridelke. Tudi prihodnje leto bom uporabil 
AGROSOL na vseh površinah.«



Kaj je AGROSOL

Stoodstotna energija za rast iz naravnih mineralov – brez kemičnih dodatkov! AGROSOL je bil razvit, da bi 
rastlinam omogočil zdravo rast.
Trenutno se rastline z manjkajočimi hranilnimi snovmi oskrbuje od zunaj, in sicer z gnojenjem listov ali tal. 
A oskrba rastlin z vodo je vedno bolj otežena zaradi vse večjega pomanjkanja vode in nižanja nivojev talnic. Zato 
je vedno več umetnega namakanja. 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 raven CO2 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.

S pomočjo AGROSOL ima rastlina več časa, da se posveti svojima prvotnima nalogama – rasti in uspevanju. 
Zdrava rastlina ima višjo odpornost in lahko bolje črpa hranilne snovi iz tal. Manj »dela« za rastlino pomeni, da 
potrebuje manj vode za rast.

Ekološka 

rešitev
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Povečava prereza rastlinskega lista

Izločanje CO2

Izločanje O2

Listna reža

H2O

N K

P

CO2

O2Mo

C1
Fe

B

Mn
Ca

H2O
Mg

Zn

S

Cu

Kako deluje AGROSOL

AGROSOL se zmeša z vodo in se na fino poškropi po površini listov.
Ker se CO2 izloča v notranjost 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«.

Po tem ko je bil AGROSOL na fino poškropljen na površino listov, skozi listne reže prodre v rastlino, kjer 
mineralne snovi izločijo CO2. S tem se povečata produkcija glukoze in proteinov ter izločanje kisika v zrak.



UČINKOVITEJŠA FOTOSINTEZA = 
VITALNEJŠE, BOLJ ZDRAVE IN ODPORNEJŠE RASTLINE

> INTENZIVNEJŠA RAST KORENIN
 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 VEČJI IZKORISTEK GNOJIL,

> VEČJO KAKOVOST PRIDELKOV,

> BOLJŠE SKLADIŠČENJE PRIDELKOV.

Prednosti AGROSOL

> VEČJA ODPORNOST PRED SUŠO
 Čim bolj sušno je območje pridelave, tem večji je učinek: poskusi so pokazali, da je ravno v sušnih področjih 

učinkovitost izrazito pozitivna. Vzrok leži v edinstvenem delovanju AGROSOL. S pomočjo AGROSOL je 
notranjost rastline zadostno oskrbovana z ogljikovim dioksidom. Posledično mora rastlina manj »dihati« in 
manj vode izhlapi. Odvisno od kulture so bili zabeleženi prihranki vode do 50 %.* Prav tako so rastline kazale 
bistveno večjo odpornost pred sušo.

> POVEČANJE PRIDELKA
 Odvisno od kulture in lege so lahko bila dokazana ogromna povečanja pridelkov.*
 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 kme-
tov. 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 zviša AGROSOL učinkovitost fotosinteze za do 40 %.
 Učinkovitejša fotosinteza pomeni večjo proizvodnjo kisika.
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* Najnovejše rezultate raziskav najdete na naši spletni strani na naslovu www.agrosolution.eu
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Uporaba

AGROSOL se zmeša z vodo in 
na fino poškropi po površini listov.

Odmerjanje

Podatke o odmerjanju najdete v 
podatkovnih listih posameznih kultur.

Napotki za uporabo

Pri škropljenju z AGROSOL se ravnamo po vremenu, saj rastline potrebujejo približno 2–4 ure 
(odvisno od kulture), da AGROSOL absorbirajo. Liste rastlin samo fino poškropimo. 
Ne uporabljamo ga 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 pazimo, da škropiva ne vdihujemo. Hranimo ga v suhem in hladnem prostoru izven 
dosega otrok in živali.

Povečanje pridelka

Povprečno zvišanje donosa v praksi v letih 2008/2009, izraženo v odstotkih:
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