NAMIZNE IN VINSKE SORTE TRTE,
MATIČNJAKI TRSNIH PODLAG,
PROIZVODNJA TRSNEGA SADNEGA MATERIALA
TER SAJENJE ŽILASTIH CEPIČEV
PRIPRAV A: trikrat med sezono – foliarno
– prvič
– drugič
– tretjič
Vinska
trta

10 dni pred cvetenjem
10 dni po cvetenju
10 dni pred trgatvijo
Način priprave

45 g/ha AGROSTEMIN ® –a
45 g/ha AGROSTEMIN ® –a
45 g/ha AGROSTEMIN ® –a
Doziranje
( g/ha )

Čas tretiranja

3 x 45

I škropljenje
10 dni pred cvetenjem
II škropljenje
10 dni po cvetanju
III škropljenje
10 dni pred trgatvijo

3 x 45

I škropljenje
10. – 15. julija
II škropljenje
01. – 05. avgusta
III škropljenje
20. – 30. avgusta

3 x 45

I škropljenje
10. – 15. julija
(ko se na cepičuvpojavi
prvih 5 – 6 listov)
II škropljenje
25. – 30. julija
III škropljenje
15. – 20. avgusta

Foliarno v času vegetacije

Namizne in
vinske
sorte

AGROSTEMIN ®

Foliarno v času vegetacije

Matičnjak trsnih
podlag

AGROSTEMIN ®

Foliarno u loznom prporištu

(korenalište)
Trsni cepiči

Cepiči brez žil

AGROSTEMIN ®

Namakanje osnovnega dela cepiča
AGROSTEMIN ®

Žilasti cepiči

Tretiranje korenin
pred sajenjem cepičev
AGROSTEMIN ®

na 10 l
vode

1,5 g
na 10 l
vode

1,5 g

Pred stratifikacijo
cepičevnamakanje v raztopino za
2 – 3 sekunde

Pred sajenjem namakanje v
raztopino za 2 – 3 sekunde

Priporočilo: V nasadih z urejenim kapljičnim navadnjavanjem, AGROSTEMIN ® uporabljati v odmerkih,

1,5 krat večjih od navedenih u tabeli ( 3 x 60 g/ha ) oziroma, dvakrat večjih ( 3 x 90 g/ha ) v kolikor želimo
doseči tudi povišanje barvnih snovi v podkožnici.

PRIPRAVA
- vinogradništvo
v času vegetacije
− izboljšanje mehanskih lastnosti
grozdov in grozdja,

-

vpliv na pridelek
− povečanje pridelka grozdja pri
namiznih in vinskih sortah za 10–30%,

− povečanje mase grozdov in grozdja, − povečanje procenta cepičev
prve klase za 10%,
− povečanje debline kožice grozdov,
− povečanje odpornosti
proti niskim temperaturam.

− povečanje lesne mase – podtaknjencev
I klase in trsnih podlag do 10%.

BIOLOŠKA KAKOVOST
− pozitiven učinek na povečanje in usklajeno razmerje vsebnosti sladkorja
in kislin v grozdju,
− povečanje vsebnosti barvnih snovi, antocijana in karotonina,
v kožici grozdov,
− boljša obstojnost pri transportu in skladiščenju.
Priprava: praviloma 45 g/ha AGROSTEMIN ® –a, trikrat med sezono.
Prvič:

foliarno, 10 dni pred cvetenjem

Drugič:

foliarno, 10 dni po cvetenju

Tretjič:

foliarno, 10 dni pred trgatvijo

Priporočilo: v drugih terminih, istočasno s pripravo kemijskih zaščitnih sredstev škropiti s 15 g/ha
AGROSTEMIN ® –a z namenom pospešenega okrevanja
P OPOLNOMA VAREN

ZA LJUDI , ŽIVALI ( VKLJUČNO S ČEBELAMI ) IN NARAVO ;

NI PREDPISANIH POSEBNIH UKREPOV ZA VAROVANJA ZDRAVJA

∗)

Agrostemin je izum dr Danice Gajić. Neprecenljiv prispevek k preučevanju in potrditvi njegovih lastnosti je podaril
svoja opažanja in konkretne rezultate – poroča agronom iz številnih kmetijskih združenj / podjetja in strokovnjakov
kmetijskih postaj. Je unikatni preparat ( ni gnojilo, ni pesticid, ni fitohormon ), s širokim spektrom delovanja, na
osnovi raziskav ter verifikacije s strani Znanstvenih inštitucij, znanstvenikov in dokazov iz prakse,
AGROSTEMIN ® je tekom tridesetih let uporabe v poljedelstvu Jugoslavije je uvrščen med standardne
agrotehničnih ukrepov, kot sredstvo z povčanje in izboljšanje kakovosti pridelka ∗∗).
AGROSTEMIN ® je proizveden skladno s patentom št. 32749, Patentnega urada SFRJ. Upoštevaje, da se

trenutno na trgu dostopni ponaredki smo na pakiranje namestili podpis (
dr Danice Gajić, s čimer potrjujemo njegovo pristnost.
∗)
∗∗)

) izumitelja Agrostemina

Odločba številka 3/2–08–9291/02 iz dne 13.01.03. Saveznog sekretarijata za rad, zdravstvo i socijalno staranje
Odločba številka 321–01–01175/2009–11 iz dne 08.02.2010. Ministstva za poljedelstvo, gozdarstvo in vode Republike Srbije

