СТОЛНИ И ВИНСКИ СОРТИ НА ВИНОВИ ЛОЗИ
ПОДЛОГИ ОД ВИНОВА ЛОЗА,

ПРОИЗВОДСТВО НА ЛОЗОВ САДЕН МАТЕРИЈАЛ
И САДЕЊЕ ОЖИЛЕНИ КАЛЕМИ

АПЛИКАЦИЈА: три пати во текот на сезоната - фолиарно
– прв пат
10 дена пред цветање
450 g/ha „зелен“ или
– втор пат 10 дена по цветање
450 g/ha „зелен“ или
– трет пат 10 дена пред огроздување 450 g/ha „зелен“ или
Винова лоза

Начин апликации

Доза
( g/ha )

AGROSTEMIN

®

AGROSTEMIN

®

– „зелен“
– „профи“

3x450
3x 45*

3x450
3x 45*

I прскање
10. – 15. Јули
II прскање
01. – 05. Август
III прскање
20. – 30. Август

3x450
3x 45*

I прскање
10. – 15. Јули
(кога на ластарот се развиваат
5-6 лисја)
II прскање
25. – 30. Јули
III прскање
15. – 20. Август

Фолиарно во вегетацијата

Подлоги од лозни
подлоги

AGROSTEMIN

®

AGROSTEMIN

®

– „зелен“
– „профи“

Фолијарно во стеблото на лозата
(коренилиште)

Лозни калеми

Неожилени
лозни калеми

Ожилени калеми

AGROSTEMIN

®

AGROSTEMIN

®

– „зелен“
– „профи“

Натопување на базалниот дел
на калемот
AGROSTEMIN

®

AGROSTEMIN

®

– „зелен“
– „профи“

Третман на корен
пред садење на калемите
AGROSTEMIN

®

AGROSTEMIN

®

– „зелен“
– „профи“

Време на третмани
I прскање
10 дена пред цветање
II прскање
10 дена по цветање
III прскање
10 дена пред огроздување

Фолиарно во вегетацијата

Столни и вински
сорти

45 g/ha „профи“
45 g/ha „профи“
45 g/ha „профи“

на 10 л
вода

15 g
1,5 g
на 10 л
вода

15 g
1,5 g

Пред раслојување на калемовите,
натопете го во растворот
во траење од 2 - 3 секунди
Пред садењето
натопете го во растворот
во траење од 2 - 3 секунди

* AGROSTEMIN ® – „профи“ (концентрат)

Препорака: Во овоштарниците за наводнување капка по капка, ставете AGROSTEMIN ® во дози 1,5 пати
повисоки од оние наведени во табелата („зелен“ = 3 x 600 g / ha; „профи“ = 3 x 60 g / ha)
или две пати повисока („зелен“ = 3 x 900 g / ha; „профи“ = 3 x 90 g / ha) ако сакате да се
зголеми обоени супстанции во епидермисот.

ПРИМЕНА

-лозарство-

во вегетација

− подобрување на механичките својства
на бобинки и грозје,
− зголемување на масата на бобинки и
грозје,
− зголемување на дебелината на кожата
на бобинките
− зголемување на отпорност према
ниските температури.

влијание врз приносот

− зголемување на приносот на
грозје на столни и вински
сорти за 10-30%,
− зголемување на процентот на
калеми од прва класа за 10%,
− зголемување на масата
на дрво - исечоци од класа I и
подлоги на винова лоза до 10%.

БИОЛОШКИ КВАЛИТЕТ
− позитивен ефект врз зголемувањето и хармоничниот однос на содржината
на шеќер и вкупни киселини во грозјето,
− зголемување на содржината на бои, антоцијани и каротин,
во кожата на бобинки,
− подобро одржување при транспорт и складирање.
Примена: по правило 450 g/ha „зелен“ (или 45 g/ha „профи“), три пати во текот на сезоната.
Прв пат:

фолиарно, 10 дена пред цветни

Втор пат: фолиарно , 10 дена по цветни
Трет пат:

фолиарно, 10 дена пред огроздување

Препорака: во други периоди, истовремено со примена на хемиски заштитни
средства, прскајте со 150 g/ha „зелен“ (или 15 g/ha „профи“)
за поуспешно закрепнување
ТОЈ Е ЦЕЛОСНО БЕЗОПАСЕН ЗА ЛУЃЕТО, ЖИВОТНИТЕ (ВКЛУЧИТЕЛНО И ПЧЕЛИТЕ) И ПРИРОДНАТА СРЕДИНА;
∗)
НЕ БАРА ПОСЕБНИ МЕРКИ НА ХТЗ
Агростемин е пронајдок на д-р Дан иц а Гај иќ. Неизмерен придонес во испитувањето и потврдувањето на
неговите својства дадоа агрономи од бројни земјоделски растенија / стоки и експерти од земјоделски
станици со наб observудувања и конкретни резултати-извештаи. Како единствен агенс ( не ѓубриво, ниту
пестицид, ниту фитохормон ), со широк спектар на дејство, засновано врз истражување, тестирање и
верификација од научни институции и еминентни научници и докажани ефекти во пракса, AGROSTEMIN ® е
класифициран во Југославија веќе триесет години. стандардни агротехнички мерки, како средство за
зголемување и подобрување на квалитетот на приносот ∗∗).
се произведува според Досието за патент бр. 32749, Сојузна канцеларија за патенти на СФРЈ.
Имајќи предвид дека плагијат е моментално присутен на пазарот, со проверка на квалитетот, го обезбедивме
правото да го ставиме потписот (
) на авторот-креатор на Агростемин - д-р Д ан иц а Гај и ќ
на нашето пакување и со тоа да ја потврдиме нивната оригиналност.
AGROSTEMIN ®

∗)
∗∗)

Решење бр
3/2–08–9291/02
од 13.01.2003. Савезног секретаријата за рад, здравство и социјално старање
Решење бр 321–01–02214/2019–11 од 10.02.2020. Министарства поЉопривреде и шумарства Републике Србије

