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PRZYSZŁOŚĆ JEST TUTAJ! 

W ciągu ostatnich 40 lat przeciętny przyrost w rolnictwie podnosił się za około 5–6% 
rocznie. 
Oprócz nowych mocno rodnych odmian oraz hybrydów przyczyną tak dużego 
przyrostu jest rónież produkcja różnych środków chemicznych stosowanych do 
nawożenia roślin, nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin. 
Wieloletnie nieprofesjonalne i zbyt wysokie korzystanie z tych środków naruszyło 
równowagę biologiczną. 
Z tego powodu na całym świecie poszukuje się nowych materiałów, które 
umożliwiłyby powiększenie plonów bez dodatkowego wpływu na środowisko 
naturalne. Do nawożenia roślin, tam gdzie jest to możliwe, wykorzystuje się różne 
surowce organiczne, preparaty biologiczne zaś stają się zamiennikiem chemicznych 
środków ochrony roślin.  
Celem jest produkcja chemicznie i biologicznie kontrolowanej żywności, którą 
najczęściej spotykamy pod nazwą „zdrowa żywność“. 
Zdaniem naukowców i specjalistów w XXI wieku, w produkciji roślin uprawnych, do 
zwięszenia plonów przyczynią się: biostymulatory pochodzenia naturalnego, 
bioinżyniering, nowy materiał roślinny, oraz przede wszystkim znacznie ulepszony 
proces fotosyntezy (Keller E.R. 1975 (1) i Kastori R.1987 (2)). Na poniższych 
zdjęciach wyraźnie widać rolę biostymulatorów w przyszłości. 

http://www.agrostemin.com/
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PRZYSZŁOŚĆ JEST TUTAJ! 

Środek alelopatyczny pochodzenia naturalnego, Agrostemin, już od wielu lat jest 
wykorzystywany w rolnictwie i ogrodnictwie jak również w sadownictwie i uprawach 
winogron. Pozyskiwany jest z surowca naturalnego. Nie jest toksyczny nawet w 
przypadku przedawkowania 1000 razy wiecej od dawki zalecanej.  
Przy wykorzystaniu AGROSTEMIN®–u osiąga się statystycznie znaczące zwiększenie 
plonu jak również lepszą jakość biologiczną plonu. Wykorzystanie AGROSTEMIN®–u 
jest uzasadnione ekonomicznie. 

AGROSTEMIN® – co to jest? 

Naturalny, alelopatyczny Agrostemin został stworzony na podstawie długoletnih 
badań nad pozytywnym wpływem biologicznym na rośliny uprawne i chwasty.  
Produkcija AGROSTEMIN®–u jest w całości oparta na surowcach naturalnych.  
AGROSTEMIN® produkuje się w oparciu o procesy biotehnologiczne, zgodnie z 
patentem Saveznog zavoda za patente nr. 32749 z roku 1974. 
Autorem jest dr Danica Gajić, producent: "Agrostemin" d.o.o. Beograd. 

TOKSYKOLOGJA 

Hemijske analize Agrostemina su pokazale da ovaj prirodni alelopatin između ostalih 
sastojaka sadrži dva kompleksa jedinjenja (Zbornik radova Karađorđevo 1987) (2): 

− kompleks aktivnih jedinjenja: 
aminokwasy i kwasy organiczne oraz ich pochodne (Janjić V. 1980)(3). 

− kompleks inhibitora (u tragovima): 
derywaty ABA (kwas apscysynowy), nasycone alifatyczne węglowodany oraz 
inhibitor cykliczny (C8H29N3O7) 

AGROSTEMIN® nie jest toksyczny dla roślin, zwierząt, ludzi i pszczół oraz środowiska 
naturalnego. Nie pozostawia resztek, w całości rozpada (Rusov Č. 1978) (6). Wyniki 
badań toksyczności i ekotoksyczności AGROSTEMIN®–u, na podstawie: 

− OK RESLAN IE LD5 0  PREP A RATU P OD AWA NEG O SZCZ UROM  IN M YSZOM  ORALN IE  
− OK RESLAN IE LD5 0  W SKÓRZE K RÓLIKÓW 
− OK RESLAN IE LD5 0  PO WD YCHA N IU U SZCZURÓW 
− BADA N IE DRAŻL IWO ŚC I P REPARAT U N A OCZY U K RÓL IKÓW  
− BADA N IE DRAŻL IWO ŚC I P REPARAT U N A SK ÓRĘ K RÓL IKÓW 
− BADA N IE ZM IA N NA PŁUC ACH OR AZ TOK S YCZNO ŚC I  PO WD YCHA N IU U SZCZ URÓW  
− BADA N IE T OK SYCZ NOŚC I  PREPARA TU P O ZA STO SO WAN IU ORAL N IE U K URCZĄT  
− BADA N IE AK UM ULAC IJ I  W PRZEWO DZ IE POK ARM O WYM 
− SPRA WDZ AN IE PREP ARAT U NA M UTA GEN NOŚĆ /RAK OTWÓRCZO ŚĆ  
− BADA N IE WPŁ YWU TER AT OGE NNE GO PRE PARA TU N A EM BRION ACH S ZCZURÓ W 
− BADA N IE DZ IAŁA N IA PRE PARAT U N A CENTRAL NY SYSTEM  NERWOW Y  
− WPŁYW PREP ARATU NA S POW OLN IEN IE  ZAC HOW A N IA  
− BADA N IE T OK SYCZ NOŚC I  AGRO STEM IN U U R YB (PS TRĄG – K ARP)  
− BADA N IE DZ IAŁA N IA AG ROSTEM IN U N A GL EBĘ  

http://www.agrostemin.com/
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EKOFIZJOLOGJA 

W ciągu ponad 20 lat przy badaniach i wykorzystaniu AGROSTEMIN®–u współpraco–
wało ponad 300 naukowców i specjalistów jugosłowiańskich oraz zagranicznych. 
Wieloletnie badania AGROSTEMIN®–u na różnych gatunkach roślin wykazały 
widoczny wpływ zarówno na nasiona, jak również w trakcie okresu wegetatywnego.  
O ile nasiona zarówno roślin rolniczych jak też ogrodniczych traktuje się 
AGROSTEMIN®–em dochodzi do widocznie większej energii kiełkowania, szybszego 
wzrostu początkowego, dłuższych i liczniejszych korzeni, oraz większej ilości suchej 
materii w roślinach. (Jošt M. 1986) (7). 
AGROSTEMIN® wykorzystuje się już wiele lat w ogrodnictwie, sadach i nasadach 
winogron. Analizy rezultatów w czasie wegetaciji, włącznie z analizami plonów, 
pokazały większą zawartość chlorofilu a, chlorofilu b, łącznego chlorofilu a+b, 
(Kalezić D., Bogdanović M. 1983) (8), zwiększoną intensywność procesu 
fotosyntezy i respiraciji (Kalezić R., Plesničar M., Šinžar B. 1981)(9), oraz 
zwiększoną zawartość azotu w liściach pszenicy. (Jošt M. 1986) (7). 
Analizy biologiczne (Kranjčič B. 1987) (10) na roślinach Lemnaceae w warunkach 
krótkich i długich dni, pokazały pozytywny wpływ AGROSTEMIN®–u na procent 
kwitnienia i zawartość suchej materii. 
Tak potwierdzony został biostymulatywny wpływ AGROSTEMIN® –u na rośliny 
neutralne, na niektóre gatunki pszenicy, kukurydzy, słonecznika itp. , oraz na rośliny 
krótkiego dnia – proso, soja, gryka, i niektóre gatunki kukurydzy.  

AGROSTEMIN® – Zastosowanie 

AGROSTEMIN® – żyta ścierniskowe: pszenica, jęczmień, gryka i pyra, 
AGROSTEMIN® – kukurydza i sorgo, 
AGROSTEMIN® – kultury olejowe: słoneczniki i soja, 
AGROSTEMIN® – burak cukrowy, 
AGROSTEMIN® – pomidory, papryka, kabaczki, ogórki, boranja, groch i fasola. 
AGROSTEMIN® – ziemniaki, marchewka, pietruszka, seler, czerwone buraczki, 

rzodkiewki, cebula 
AGROSTEMIN® – rośliny kapustne (kapusta, kalafior) i sałaty, 
AGROSTEMIN® – owoce jagodowe: truskawki, maliny i jeżyny, 
AGROSTEMIN® – owoce, 
AGROSTEMIN® – winorośl oraz szczepionki winorośli, 
AGROSTEMIN® – pobudzanie kiełkowania jęczmienia przy produkcji słodu piwnego, 
AGROSTEMIN® – arbuzy i melony, 
AGROSTEMIN® – kwiaty, 
AGROSTEMIN® – rośliny lecznicze i aromatyczne, 
AGROSTEMIN® – rośliny na karmę dla zwierząt, 
AGROSTEMIN® – owoce południowe, 
AGROSTEMIN® – rośliny humusowe z biostymulatorami, jak np. tytoń, mak, bawełna, 

kawa i trzcina cukrowa. 

http://www.agrostemin.com/
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EFEKTY 

Powiększenie plonów 

Przy dotychczasowam wykorzystaniu AGROSTEMIN®–u na roślinach uprawnych 
zostało zanotowane widoczne powiększenie plonów: 
- żyta śierniskowe od 400 do 600 kg/ha 
- kukurydza od 400 do 800 kg/ha 
- słoneczniki od 200 do 300 kg/ha 
- soja od 200 do 500 kg/ha 
- burak cukrowy od 2.750 do 8.800 kg/ha 
- pomidor    od 15.000 do 20.000 kg/ha 
- papryka od 2.000 do 3.500 kg/ha 
- ziemniaki od 3.000 do 9.000 kg/ha 
- kapusta od 3.000 do 6.000 kg/ha 

- kalafior od 1.800 do 2.500 kg/ha 
- fasola od    150 do    300 kg/ha 
- truskawki od    200 do 1.000 kg/ha 
- maliny od    500 do 2.000 kg/ha 
- jeżyny od    300 do 1.000 kg/ha 
- jabłka od 1.400 do 3.000 kg/ha 
- śliwki od    400 do 1.200 kg/ha 
- wiśnie od    500 do    800 kg/ha 
- czereśnie od 2.000 do 8.800 kg/ha 

Jakość biologiczna 

Oprócz więszych plonów roślin uprawnych potwierdzono rownież polepszenie jakości 
owoców, co ma szczególne znaczenie w produkciji w celach żywieniowych.  

AGROSTEMIN® na świecie 

Na podstawie wieloletnich badań wykorzystania AGROSTEMIN®–u w Jugosławii i na 
świecie, widoczne rezultaty były potwierdzone w Chinach, Korei, Australii, na 
Węgrzech, w Bułgarii, Brazylii, Argentynie, Czile, Kolumbii, Meksyku, w Niemczech 
oraz w Szwecji. 

NAGRODY 

Savezni zavod za pronalazaštvo SFRJ w roku 1986 przyznał odkrywczyni dr Danicy 
Gajić złoty medal za wkład naukowy, który umożliwił postęp i ochronę zdrowego 
środowiska.  
Światowa organizacija własności intelektualnej, jedna od agenciji ONZ w roku 1987 
przyznała złoty medal oraz dyplom dr Danicy Gajić za dorobek życiowy. 
Odnośnie wykorzytania AGROSTEMIN®–u na żytach ścierniskowych, kukurydzy, 
słonecznikach, soji, buraku cukrowym, różnych warzywach, roślinach jagodowych i 
innych owocach, jak również na winoroślach (zarówno winogrona stołowe jak i 
winne), szczepionkach winorośli, warto podkreślić wkład autorów: Gajić D. (1973, 
1976, 1977) (11) (12) (13), Krunić Đ. (1985, 1986) (14), Plazinić V. (1980, 1981, 
1982, 1983, 1984) (15) (16), Stanojević D. (1981, 1982, 1983) (17), Lazić B. (1986, 
1987) (18) (19), Ranković B., Dragojlović V. (1981, 1984) (20), Stanković D., 
Rajković N. (1982) (21), Stanković D., Rajković N. (1984) (22), Avramov L. (1987) 
(23), Avramov L., Žunić D., Mladenović K., Purić D. (1981) (24). 

http://www.agrostemin.com/
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ZBOŻA 
( pszenica, triatikala, jęczmień, żyto, owies i ryż) 

SPOSÓB I TERMIN ZASTOSOWANIE 

Zboża  Zastosowanie Dawka 
( g/ha ) Czas traktowanie 

pszenica 
triatikala 
jęczmień 
żyto 
owies 
ryż 

Z nasionami* 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

Dolistny czasie wegetaciji 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

30** 
300** 

30 
300 

W tym samym czasie, 
co normalne przygotowanie nasion 

Opryskiwanie 
roślin w okresie między 

krzewienia a wydłużanie łodygi 
("jointing stage") 

*  AGROSTEMIN® – "złoty" (koncentrat) stosuje się w przemysłowym przygotowanie nasion 

**na ilość nasion przewidzianych do wysiania na 1 hektar 

EFEKTY 

Na nasiona 

- wzrost energii kiełkowania, 
- wzrost ogólnej kiełkowania, 
- zauważalnie szybszy wzrost początkowy, 
- większa zawartość suchej masy, 
- większa odporność na przymrozki, i 
- większe krzewienia. 

W czasie wegetacji 

- wzrost chlorofilu, 
- szybsze formowanie kłosów, i 
- wcześniejsze dojrzewanie. 
 
 
 

Wzrost plonów 

− zboża ........................... 400 – 600 kg/ha 

Jakość biologiczna 

- zwiększona zawartość surowego białka, 
- powiększone wartości sedymentaciji, i 
- większa waga hektolitrowa. 
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KUKURYDZA 

SPOSÓB I TERMIN ZASTOSOWANIE 

Przyciąć  Zastosowanie Dawka 
( g/ha ) Czas traktowanie 

kukurydza 

Z nasionami* 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

Dolistny czasie wegetaciji 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

30** 
300** 

30 
300 

W tym samym czasie, 
co normalne przygotowanie nasion 

W okresie 2–6 liści 

*  AGROSTEMIN® – "złoty" (koncentrat) stosuje się w przemysłowym przygotowanie nasion 

**na ilość nasion przewidzianych do wysiania na 1 hektar 

EFEKTY 

Na nasiona 

− wzrost energia kiełkowania, i 
− zauważalnie szybszy wzrost początkowy. 
 
 
 

W czasie wegetacji 

- wzrost chlorofilu, 
- bardziej rozwinięty system korzeniowy, 
- wzrost powierzchni liści, 
- wzrost biomasyi, 
- zwiększyć liczbę ziaren w kolbie kukurydzy, 
- wzrost masy kolby kukurydzy. 

Wzrost plonów 

− kukurydza ............................ 400 – 800 kg/ha 

Jakość biologiczna 

− zwiększona zawartość surowego białka, i 
− zwiększona zawartość karotenu. 
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SŁONECZNIK I SOJOWY 

SPOSÓB I TERMIN ZASTOSOWANIE 

Przyciąć  Zastosowanie Dawka 
( g/ha ) Czas traktowanie 

słonecznik 

sojowy 

Z nasionami* 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 

Dolistny czasie wegetaciji 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

30** 

2 x   30 
2 x 300 

W tym samym czasie, co 
normalne przygotowanie nasion 

I opryskiwanie 
2–4 liści na słoneczniku i 
2–6 liści z soi 

II opryskiwanie 
10 dni przed kwitnieniem 

*  AGROSTEMIN® – "złoty" (koncentrat) stosuje się w przemysłowym przygotowanie nasion 

**na ilość nasion przewidzianych do wysiania na 1 hektar 

EFEKTY 

Słonecznik  Sojowy 
NA NASIONA 
- wzrost energii kiełkowania, 
- wzrost ogólnej kiełkowania, 
- zauważalnie szybszy wzrost początkowy 

- wzrost energii kiełkowania, 
- wzrost ogólnej kiełkowania, 
- zauważalnie szybszy wzrost początkowy 

W CZASIE WEGETACJI  
- bardziej rozwinięty system korzeniowy  
- wzrost chlorofilu 
- większa powierzchnia liści 
- większa średnica główki 
- zauważalnie szybszy wzrost początkowy 
- wcześniejsze dojrzewanie 

- bardziej rozwinięty system korzeniowy 
- więcej guzków bakteryjnych (guzek) 
- zauważalnie szybszy wzrost początkowy 
- większa liczba strąków na roślinę 

(na węzeł) 

WZROST PLONÓW  
- ziarna słonecznika .... 200 – 300 kg/ha - ziarna soi .................. 200 – 500 kg/ha 

JAKOŚĆ BIOLOGICZNA  
- zwiększona zawartość oleju - większa zawartość oleju przy jednocześnie 

więszej ilości całkowitej 
surowego oleju i białek 
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BURAK CUKROWY 

SPOSÓB I TERMIN ZASTOSOWANIE 

Przyciąć  Zastosowanie Dawka 
( g/ha ) Czas traktowanie 

burak 
cukrowy 

Z nasionami* 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

Dolistny czasie wegetaciji 
AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 

30** 
300** 

2x1.500 
2x   150 

W tym samym czasie, co 
normalne przygotowanie nasion 

I opryskiwanie 
w okresie o 6–12 liści 

II opryskiwanie 
w okresie o 12 –18 liści 

*  AGROSTEMIN® – "złoty" (koncentrat) stosuje się w przemysłowym przygotowanie nasion 

**na ilość nasion przewidzianych do wysiania na 1 hektar 

EFEKTY 

Na nasiona 

− wzrost energii kiełkowania, 
− wzrost ogólnej kiełkowania, 
− zauważalnie szybszy wzrost początkowy, 
− szybciej i bardziej równomiernie kiełkowanie, i 
− większa odporność na przymrozki, na nasienne 

burak cukrowy. 

W czasie wegetacji 

- wzrost chlorofilu, 
- większa powierzchnia liści, 
- wcześniejsze dojrzewanie, i 
- zwiększona odporność na 

choroby i szkodniki. 
 
 

Wzrost plonów 

− korzeń buraka cukrowego ........... 2.750 – 8.800 kg/ha 
− cukier konsumpcyjny .....................do 1.200 kg/ha. 

Jakość biologiczna 

- wzrost zawartości cukru na kg wydajności, 
- większa ilość cukru polaryzowanego, 
- wzrost wartości współczynnika zapadalności, 
- wzrost wartości współczynnika wyciskanego soku, 
- większa zawartość K w wyciśniętym soku, 
- mniejsza zawartość α aminoazotu w wyciśniętym soku. 

http://www.agrostemin.com/
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TYTOŃ 
( sorte Burley "T" i Virginia ) 

SPOSÓB I TERMIN ZASTOSOWANIE 

Przyciąć  Zastosowanie Dawka 
( g/ha ) Czas traktowanie 

tytoń 

Z nasionami* 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 

Dolistny czasie wegetaciji 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

30** 

30 
300 

2x  75 
2x750 

W tym samym czasie, co normalne 
przygotowanie nasion 

I opryskiwanie (u rasadniku) 
w fazie ukorzeniania sadzonki 

II opryskiwanie 
3–7 dni po przeszczepie 

III opryskiwanie 
w okresie 9–11 liści 

*  AGROSTEMIN® – "złoty" (koncentrat) stosuje się w przemysłowym przygotowanie nasion 

**do planowanej ilości nasion do posadzenia jednego hektare szkółki 

EFEKTY 

Burley "T"  Virginia 
NA NASIONA 
- wzrost energii kiełkowania, 
- wzrost ogólnej kiełkowania, 
- zauważalnie szybszy wzrost początkowy. 

- wzrost energii kiełkowania, 
- wzrost ogólnej kiełkowania, 
- zauważalnie szybszy wzrost początkowy. 

W CZASIE WEGETACJI  
- bardziej rozwinięty system korzeniowy, 
- zwiększona pojedyncza i całkowita 

powierzchnia liści, 
- zauważalnie szybszy wzrost początkowy. 

- bardziej rozwinięty system korzeniowy, 
- zwiększona pojedyncza i całkowita 

powierzchnia liści, 
- zauważalnie szybszy wzrost początkowy. 

WZROST PLONÓW  
11  –  44 % 48  –  50 % 

JAKOŚĆ BIOLOGICZNA  
- zmniejszona zawartość: 

o azotu, 
o azotu białkowego, 
o białka; 

- przy niezmienionym „Schmuckzahl”, 
- zwiększona waga suchego tytoniu, 
- kolor po wyschnięciu intensywniejszy żółty. 

http://www.agrostemin.com/
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POMIDORY, PAPRYKA, OGÓREK, BAKŁAŻAN, 
FASOLKA SZPARAGOWA, GROSZEK I FASOLA 

SPOSÓB I TERMIN ZASTOSOWANIE 

Warzywo Zastosowanie Dawka 
( g/ha ) Czas traktowanie 

pomidory 

papryka 

ogórek 

bakłażan 

Z nasionami* 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

Dolistny czasie wegetaciji 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

30** 
300** 

5x  30 
5x300 

W tym samym czasie, co normalne 
przygotowanie nasion 

  I opryskiwanie 
sadzonki przed sadzeniem 

 II opryskiwanie 
10 dni przed kwitnieniem 

III opryskiwanie 
po pierwszym kompletacji 

IV opryskiwanie 
po drugi kompletacji 

V opryskiwanie 
po trzeci kompletacji 

fasolka 
szparagowa 
groszek 
fasola 

Z nasionami* 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

Dolistny czasie wegetaciji 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

30** 
300** 

30 
300 

W tym samym czasie, co normalne 
przygotowanie nasion 

Prskati w okresie przed kwitnieniem 

*  AGROSTEMIN® – "złoty" (koncentrat) stosuje się w przemysłowym przygotowanie nasion 
**na ilość nasion przewidzianych do wysiania na 1 hektar 

EFEKTY 

Na nasiona 
- wzrost energia kiełkowania, 
- zwiększone ogólne kiełkowanie, 
- zauważalnie szybszy wzrost początkowy, 
- wyrwać się szybciej i bardziej 

równomiernie, 
- większa odporność na przymrozki. 

W czasie wegetacji 
- intensywniejszy kolor liści i owoców, 
- wcześniejsze kwitnienie, 
- wcześniejsze dojrzewanie 7–10 dni. 
 
 

Wzrost plonów 
- pomidory ........ 15.000 – 20.000 kg/ha 
- papryka ............. 2.000 –   3.500 kg/ha 
- ogórek............... 9.000 – 11.000 kg/ha 

- fasolka szparagowa . 500 – 1.000 kg/ha 
- groszek ................. 1.000 – 2.000 kg/ha 
- fasola ....................... 150 –    300 kg/ha 

Jakość biologiczna 
- wyraźniejszy kolor odmiany, od dwa do trzy odcienie, 
- większa zawartość suchej masy, 
- w przypadku grochu kolor ziaren grochu jest bardziej intensywny, 

a wartość przetargometryczna maleje, 
- lepsza konserwacja podczas transportu i przechowywania. 

http://www.agrostemin.com/
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ZIEMNIAKI, MARCHEW, PIETRUSZKA, SELER, BURAK, RZODKIEW I CEBULA 
SPOSÓB I TERMIN ZASTOSOWANIE 

Warzywo Zastosowanie Dawka 
( g/ha ) Czas traktowanie 

ziemniaki 

Z nasionami*** 
AGROSTEMIN® – "złoty"* 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

Dolistny czasie wegetaciji 
AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® – "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® – "złoty" 

60** 
600** 

300 
   30 
600 

    60 

W tym samym czasie, co normalne 
przygotowanie nasion 

I opryskiwanie 
w okresie 2–3 liści 

II opryskiwanie 
w okresie przed kwitnieniem 

marchew 
burak 
pietruszka 
rzodkiew 

Z nasionami* 
AGROSTEMIN® – "złoty"* 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

Dolistny czasie wegetaciji 
AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® – "złoty" 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

W tym samym czasie, co normalne 
przygotowanie nasion 

I opryskiwanie 
w okresie 2–3 liści 

II opryskiwanie 
trideset dana nakon prvog 

cebula 
czosnek 

Z nasionami* 
AGROSTEMIN® – "złoty"* 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

Dolistny czasie wegetaciji 
AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® – "złoty" 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

W tym samym czasie, co normalne 
przygotowanie nasion 

I opryskiwanie 
w okresie 2–3 liści 

II opryskiwanie 
w okresie formiranja glavice 

* AGROSTEMIN® – "złoty" (koncentrat) stosuje się w przemysłowym przygotowanie nasion 
** na ilość nasion przewidzianych do wysiania na 1 hektar 
*** raczej 
EFEKTY 

Na nasiona 
- wzrost energii kiełkowania, 
- wzrost ogólnej kiełkowania, 
- zauważalnie szybszy wzrost początkowy, 
- większa zawartość suchej masy, 
- wyrwać się szybciej i bardziej równomiernie. 

W czasie wegetacji 
- wzrost masy podziemnego, 
- wzrost zawartości chlorofilu, 
- wcześniejsze kwitnienie i dojrzewanie, 
- bardziej atrakcyjny wygląd, 
- bardziej jednolity rozmiar owoców. 

Wzrost plonów 
- ziemniaki ... 3.000 – 9.000 kg/ha 
- marchew .... 2.000 – 4.000 kg/ha 
- burak.......... 1.500 – 3.000 kg/ha 
- pietruszka ..... 700 – 1.200 kg/ha 

- rzodkiew..... 1.500 – 3.000 kg/ha 
- cebula ......... 2.000 – 3.000 kg/ha 
- czosnek.......... 400 – 1.000 kg/ha 

Jakość biologiczna 
- wzrost zawartości karotenu, 
- bardziej wyraźny kolor odmianowy 

owoców, 

- większa zawartość suchej masy, 
- lepsza konserwacja podczas transportu i 

przechowywania. 

http://www.agrostemin.com/
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WARZYWA LIŚCIASTE (kapusta, kelj, kalafior), SAŁATA, BLITVA I SZPINAK 

SPOSÓB I TERMIN ZASTOSOWANIE 

Warzywo Zastosowanie Dawka 
( g/ha ) Czas traktowanie 

kapusta 
jarmuż 
kalafior 
kalarepa 

Z nasionami* 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

Dolistny czasie wegetaciji 

AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

W tym samym czasie, co 
normalne przygotowanie nasion 

I opryskiwanie 
sadzonki przed sadzeniem 

II opryskiwanie 
w okresie rozete 

sałata 
boćwina 
szpinak 

Z nasionami* 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

Dolistny czasie wegetaciji 

AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

W tym samym czasie, co 
normalne przygotowanie nasion 

I opryskiwanie 
w okresie 2–3 liści 

II opryskiwanie 
w okresie rozete 

* AGROSTEMIN® – "złoty" (koncentrat) stosuje się w przemysłowym przygotowanie nasion 
** na ilość nasion przewidzianych do wysiania na 1 hektar 

EFEKTY 
Na nasiona 

- wzrost energii kiełkowania, 
- wzrost ogólnej kiełkowania, 
- zauważalnie szybszy wzrost początkowy 

części nadziemnej 
- większa zawartość suchej masy, i 
- wyrwać się szybciej i bardziej równomiernie. 

W czasie wegetacji 

- intensywniejsze formowanie 
liści, rozet i głowa, 

- wcześniejsza dojrzałość, 
- większa odporność na choroby, i 
- bardziej atrakcyjny wygląd. 

Wzrost plonów 

- kapusta ............... 3.000 – 6.000 kg/ha 
- jarmuż................. 1.800 – 2.500 kg/ha 
- kalafior ............... 2.000 – 3.000 kg/ha 
- kalarepa .............. 2.500 – 3.200 kg/ha 

- sałata ..................... 2.000 – 3.500 kg/ha 
- boćwina ................. 1.600 – 2.800 kg/ha 
- szpinak .................. 1.500 – 2.500 kg/ha 

Jakość biologiczna 

- wzrost zawartości chlorofilu, 
- większa zawartość suchej masy, 

- wzrost zawartości cukru. 
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OWOCÓW MIĘKKICH 
(truskawka, malina, jeżyna) 

SPOSÓB I TERMIN ZASTOSOWANIE 

Owoce Zastosowanie Dawka 
( g/ha ) Czas traktowanie 

truskawka 

malina 

jeżyna 

Dolistny czasie wegetaciji 

AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 

4x300 
4x  30* 

 I opryskiwanie 
przed kwitnieniem 

II opryskiwanie 
po kwitnieniu 

III opryskiwanie 
po pierwszym kompletacji 

IV opryskiwanie 
po drugi kompletacji 

* AGROSTEMIN® – "złoty" (koncentrat) 

EFEKTY 

W czasie wegetacji 

- intensywny zielony kolor liści, 
- bardziej jednolity kształt i rozmiar owoców, 
- poprawa właściwości mechanicznych owoców, 
- większa odporność na choroby, 
- wcześniejsze dojrzewanie owoców 7–12 dni, 
- lepiej dojrzewania i zimowania pędy. 

Wzrost plonów 

- truskawka .......................... do 1.000 kg/ha 
- malina ................................ do 2.000 kg/ha 
- jeżyna ................................ do 1.000 kg/ha 

Jakość biologiczna 

− wzrost zawartości cukru, 
− wzrost całkowitej zawartości kwasu, 
− wzrost suchej masy, 
− wyraźniejszy kolor odmiany, od dwa do trzy odcienie, 
− lepsza konserwacja podczas transportu i przechowywania, 
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O W O C E  
JABŁKOWY i PESTKOWE 

(jabłko, gruszka, pigwa, niesplik)(brzoskwinia, nektarynka, morela, śliwka, czereśnia, wiśnia) 

SPOSÓB I TERMIN ZASTOSOWANIE 

Owoce Zastosowanie Dawka 
( g/ha ) Czas traktowanie 

jabłko 
gruszka 
pigwa 
niesplik 

Dolistny czasie wegetaciji 

AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 

4x300 
4x  30* 

( 300** 
30**) 

 I opryskiwanie 
w fazi pęcznienia pąków 

II opryskiwanie 
przed kwitnieniem 

III opryskiwanie 
po kwitnieniu 

IV opryskiwanie 
przed pojawieniem się 

koloru na owocach 
( V opryskiwanie )** 

śliwka 
czereśnia 
wiśnia 
brzoskwinia 
morela 

Dolistny czasie wegetaciji 

AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 

3x300 
3x  30* 

 I opryskiwanie 
przed kwitnieniem 

II opryskiwanie 
po kwitnieniu 

III opryskiwanie 
przed pojawieniem się 

koloru na owocach 
*  AGROSTEMIN® – "złoty" (koncentrat) 
**spryskaj wszystkie owoce przed zbiorem 5–10 dni – lepiej są przechowywane podczas 

przechowywania. 

EFEKTY 

W czasie wegetacji 
- intensywny zielony kolor liści, 
- bardziej jednolity kształt i rozmiar owoców, 
- wcześniejsze dojrzewanie owoców 7–10 dni, 
- poprawa właściwości mechanicznych 

owoców, 
- większa odporność na choroby, i 
- bardziej atrakcyjny wygląd. 
 
 

Wzrost plonów 
- jabłko .......................... do 3.000 kg/ha 
- gruszka ........................ do 3.000 kg/ha 
- pigwa .......................... do 1.200 kg/ha 
- niesplik........................ do    800 kg/ha 
- śliw czereśnia ka ......... do 1.200 kg/ha 
- wiśnia .......................... do 1.800 kg/ha 
- wiśnia .......................... do    800 kg/ha 
- brzoskwinia ................. do 2.000 kg/ha 
- morela ......................... do    800 kg/ha 

Jakość biologiczna 
- pozytywny wpływ na stosunek zawartości 

cukru do kwasów ogółem, 
- wyraźniejszy kolor odmiany, od dwa do trzy 

odcienie, 

- wzrost zawartości suchej masy, 
- lepsza konserwacja podczas 

transportu i przechowywania, i 
- redukcja kału – zgnilizny w magazynie. 
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DESEROWE I WINNE GATUNKI WINOROŚLI, 
UPRAWA MATERIAŁU SADOWNICZEGO WINOROŚLI, ORAZ SADZENIE SZTOBRÓW 

SPOSÓB I TERMIN ZASTOSOWANIE 

Winorośle  Sposób przygotowania Dawka 
(g/ha) Czas użycia  

Deserowe i 
winne gatunki 

winogron 

Foliarnie w czasie wegetaciji 
AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 

3x450 
3x  45* 

I oprysk 
10 dni przed kwitnieniem 

II oprysk 
10 dni po kwitnieniu 

III oprysk 
10 dni 
przed zbieraniem winogron 

Uprawa 
materiału 

sadowniczego 
winorošli 

Foliarnie w czasie wegetaciji 
AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 

3x450 
3x  45* 

I oprysk 
10. – 15. lipca 

II oprysk 
01. – 05. augusta 

III oprysk 
20. – 30. augusta 

Łozy winorośli 
Foliarnie łozy (ukorzenianie) 

AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 

3x450 
3x  45* 

I oprysk 
10. – 15. lipca 

(kiedy sie na sadzonce 
rozwinie 5 – 6 liści) 

II oprysk 
25. – 30. lipca 

III oprysk 
15. – 20. augusta 

Sztobry 
niezdrewniałe 

Moczenie łozy 
AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 

na 10 l 
wody 
15 g 
1,5 g 

Przed uziemnieniem łozy 
moczymy w roztworze 

na 2 – 3 sekundy 

Sztobry 
zdrewniałe  

Traktowanie korzeni przed 
wysadzaniem  

AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 

na 10 l 
wody 

15 g 
1,5 g 

Przed sadzeniem moczymy w 
roztworze na 2 – 3 sekundy 

*AGROSTEMIN® – "złoty" (skoncentrowany) 

Zalecenie: w nasadach z nawadnianiem kropelkowym, AGROSTEMIN® używać w dawkach 
1,5 razy większych od tych podanych w tabeli ("zielony" = 3 x 600 g/ha; "złoty" = 3 x 60 g/ha) 
lub, 2 razy większych ("zielony" = 3 x 900g/ha; "złoty" = 3 x 90g/ha) jeśli chcesz zwiększyć 
kolorowe substancje w naskórku. 
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EFEKTY 

W czasie wegetacji 

− poprawa właściwości mechanicznych jagód i winogron, 
− wzrost masy jagód i winogron 
− zwiększenie grubości jagód skórę, 
− zwiększenie odporności na niskie temperatury. 

Wzrost plonów 

− wzrost plonów winogron deserowych i winnych o 10–30%, 
− większy procent szczepionki I klasy o 10%,, 
− wzrost masy drewna–sztobrów I klasy i 

materiału sadowniczego winorośli o 10%. 

Jakość biologiczna 

- pozytywny wpływ na wzrost i stosunek harmoniczny 
zawartości cukru i kwasów ogółem w winogronach, 

- wzrost zawartości kolorowych substancji, 
antocyjanów i karotenu w naskórku jagody, 

- lepsza konserwacja podczas transportu i przechowywania. 
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Z A Ł Ą C Z N I K I  
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ARBUZ, MELON I DYNIA 

SPOSÓB I TERMIN ZASTOSOWANIE 

Warzywo Zastosowanie Dawka 
( g/ha ) Czas traktowanie 

arbuz 

melon 

dynia 

Z nasionami* 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 
AGROSTEMIN® – "zielony" 

Dolistny czasie wegetaciji 
AGROSTEMIN® – "zielony" 
AGROSTEMIN® –   "złoty" 

30** 
300** 

5x300 
5x  30 

 

W tym samym czasie, co normalne 
przygotowanie nasion 

 I opryskiwanie 
sadzonki przed sadzeniem 

II opryskiwanie 
10 dni przed kwitnieniem 

III opryskiwanie 
po pierwszym kompletacji 

IV opryskiwanie 
po drugi kompletacji 

V opryskiwanie 
po trzeci kompletacji 

*  AGROSTEMIN® – "złoty" (koncentrat) stosuje się w przemysłowym przygotowanie nasion 
** na ilość nasion przewidzianych do wysiania na 1 hektar 

EFEKTY 

Na nasiona 

- zwiększone ogólne kiełkowanie, 
- wzrost energia kiełkowania, 
- wyrwać się szybciej i bardziej równomiernie, 
- zauważalnie szybszy wzrost początkowy, 
- mocniejszy system korzeniowy 

(bardziej rozwinięty – bogaty), 

W czasie wegetacji 

- lepsze ukorzeniania sadzonki 
- bardziej udany odbiór 
 szczepionych sadzonki, 
- wcześniej, bardziej bujne kwitnienie, 
- zauważalnie szybszy wzrost początkowy 
- wcześniejsze dojrzewanie 7–10 dni. 

Wzrost plonów 
- arbuz ................................................ do 15% 
- melon .............................................. do 15% 
- dynia ................................................ do 15% 

Jakość biologiczna 

- zwiększona zawartość cukru, 
- większa zawartość suchej masy, 
- bardziej jednolity kształt i rozmiar owoców, 
- lepsza konserwacja podczas transportu i przechowywania. 
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K W I A T Y 

R Ó Ż E 
( Rosa L. ) 

Produkcja podkładów 

Z nasion 

– Sposób przygotowania, czas i ilość 
 Przygotowanie do wysiewu – proszek 

Przed wysiewem nasiona wymieszac z 30∗ g/ha "złotego" 
 Dbałość o wysiewki (pierwszy–drugi rok) do roztworu wodnego 

pierwszy raz – 30 g/ha "złotego" (300 g/ha "zielonego") 
po otwarciu pierwszych listków 

drugi raz – ta sama ilość przed kwitnieniem 
trzeci raz – na koniec sezonu (podwójna dawka) 

 Przerywanie i przesadzanie  
Namoczyć w roztwór wodny 1,5g "złotego" (15g "zielonego") 
na 10 l wody 

Sadzonki (zdrewniałe) 
– Sposób przygotowania, czas i ilość 

Sadzonki namoczyć w roztworze wodnym 1,5g "złotego" (15g "zielonego") 
na 10l wody i/lub podłoże podlać z 30 g/ha "złotego" (300 g/ha "zielonego") 

Efekty 

– lepsze kiełkowanie i energia kiełkowania 
– lepdze ukorzenienie– mocniejszy, bardziej rozwinięty system korzeniowy 
– bardziej żywiołowy krzewienie 
– większa ilość mocnych, dłuższych pędów 
– większa ilość sadzonek I. klasy 
– lepsze zimowanie 

 
∗ na ilość nasion przewidzianych do wysiania na 1 hektar 
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Produkcja sadzonek (do szczepienia) 

Sposób przygotowania, czas i ilość 

 Przerywanie i przesadzanie wysiewek/ sadzonek 
Przed sadzeniem namoczyć w roztworze wodnym 1,5g "złotego" 
(15g "zielonego") na 10l wody 

 Dbałość o przesadzony wysiew/ sadzonki  
pierwszy raz – po wyrośnięciu liści podlać/ opryskać 

z 30 g/ha "złotego" (300 g/ha "zielonego") 
drugi raz – przed szczepieniem podkładów podlać/ opryskać  

z 30 g/ha "złotego" (300 g/ha "zielonego") 
 szczepienie 

przygotowanie podkładów do szczepienia –namoczyć w roztworze 
1,5g "złotego" (15g "zielonego") na 10l wody lub materiał w 
który są owinięte do przechowywania namoczyć w roztworze 
wodnym 

 dbałość o szczepione rośliny 
po uformowaniu masy liściowej na szczepionej roślinie, można w 
czasie pierwszego nawożenia lub opryskiwania środkami 
ochronnymi, podlać z 30 g/ha "złotego" (300 g/ha "zielonego")  

 przygotowanie na przerywanie/przesadzanie/przechowywanie zimą 
w ramach zwyczajnych działań, w celu zapewnienia dobrego 
zimowania opryskać z 60 g/ha "złotego" (600 g/ha "zielonego") 

 pakowanie do transportu 
podłoże które zapewnia roślinom wilgoć w trakcie transportu 
namoczyć w roztworze 5g "złotego" (15g "zielonego") na 10l wody 

Efekty 
– skuteczniejsze przesadzanie – przyjmowanie podkładek i sadzonek 
– więcej szczepionych sadzonek, które się przyjmują 
– bardziej żywiołowy krzewienie 
– znacznie więcej silniejszych pędów 
– pogrubiał szyjkę korzenia 
– większa ilość sadzonek I. klasy 
– bardziej wygodny do transportu i przechowywania 
– lepsze zimowanie 
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Produkcja kwiatów ciętych 

Sposób przygotowania, czas i ilość 

– przyjęcie i przechowywanie sadzonek do czasu sadzenia 
po przyjęciu, trzymać zanurzone w roztworze 1,5g "złotego" (15g 
"zielonego") na 10l wody, aby rośliny odzyskały równowagę 

– z 30 g/ha "złotego" (300 g/ha "zielonego") podlać 

 jak zaczną się formować i będą widoczne pierwsze liście 
 przed kwitnieniem, lub po uformowaniu masy liściowej 
 jednocześnie z innymi środkami ochrony (połowę zalecanej dawki) 
 po ziorze kwiatów 
 na koniec okresu wegetatywnego (lepsze zimowanie) 

Efekty 
– bardziej udane ukorzenienie 
– bardziej żywiołowy krzewienie oraz kwitnienie  
– znacznie więcej silniejszych pędów 
– wyższy procent kwiatów z dłuższą i mocniejszą łodygą 
– intensywniejszy kolor i zapach 
– bardziej wygodny do transportu i przechowywania 
– lepsze zimowanie 

Uwaga: AGROSTEMIN® jest kompatybilny z innymi preparatami wykorzystywanymi w 
rolnictwie w formie roztworu wodnego – nie wymaga oddzielnego zastosowania. 

Jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt (włącznie z pszczołami) i 
środowiska naturalnego; 

nie wymaga stosowania dodatkowych środków ochronnych∗). 

AGROSTEMIN® jest odżywką roślinną opartą na ekstraktach roślinnych ∗∗) 

 
∗)  Pozwolenie 3/2–08–9291/02   z dnia 13.01. 03. Federalny Sekretariat Pracy, Zdrowia i Opieki Społecznej 
∗∗) Pozwolenie 321–01–01175/2009–11 z dnia  08.02.10. Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej 

Republiki Serbii 
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TRZCINA CUKROWA 
( Saccharum officinarum L. )  

Przygotowanie sadzonek 

Bez względu na to czy mamy do czynienia z materiałem z żyłkami czy bez przed 
każdym sadzeniem należy trzymać sadzonki 15–20 min zatopione w roztworze 
AGROSTEMIN® –u (można stosować razem z innymi środkami ochrony i odkażania) 

 3,0g "złotego" (30g "zielonego") na 100 l wody. 

Produkcja sadzonek 

Można wykorzystać specjalnie do tego przeznaczone beczki (np.PWC) lub na 
wolnych powierzniach po sadzeniu: 

 Opryskiwać z 30 g/ha "złotego" (300 g/ha "zielonego") lub 
zalać wodną zawiesiną 3,0g "złotego" (30g "zielonego") na 1000l. 

V czasie wegetaciji 

Na początku sezonu 

Pierwszy raz – o ile wcześniej sadzonki nie były namoczone, 7–10 dni po sadzeniu, 

lub, 
Drugi raz i każdy następny raz – bezpośrednio przed pojawieniem się pierwszych pąków: 

 Opryskiwać z 30 g/ha "złotego" (300 g/ha "zielonego"). 

W trakcie sezonu 

I opryskiwanie na początku wzrostu – bezpośrednio przed zaczęciem się fazy wzrostu. 

 Opryskiwać z  30–150 g/ha "złotego" (300–1.500 g/ha "zielonego"). 

II opryskiwanie na początku fazy intensywnego wzrostu wysiewu ("Granad Growth 
Phase") 

 Opryskiwać z 30–150 g/ha "złotego" (300–1.500 g/ha "zielonego"). 

Zalecenie: w innym niż zaleconym czasie, razem z innymi chemicznymi środkami ochrony 
roślin opryskiwać z 150 g/ha "zielonego"( lub 15 g/ha "złotego" ) co 

pomoże roślinom szybciej wrócić do normy 

http://www.agrostemin.com/
mailto:office@agrostemin.com


sp.zo.o. Belgrad, Kralja Milutina 26, tel: 381(11) 268 26 64; 381(11) 264 21 52, fax: 381(11) 268 26 64, mob: 381(64) 147 80 08 
http://www.agrostemin.com               e–mail: office@agrostemin.com 

 

EFEKTY 

Na materiale do sadzenia 

− wzrost energii kiełkowania pąków  
− większy procent sadzonek, 

 które sie ukorzeniają, 
− lepsze ukorzenienie– mocniejszy, 

 bardziej rozwinięty system korzeniowy, 
− szybszy i bardziej równomierny 

 wzrost początkowy, 
− większa odporność 

 na choroby i uszkodzenia, 
− większa ilość sadzonek I. klasy. 

W czasie wegetaciji 

− skuteczniejsze przesadzanie, 
 przyjmowanie sadzonek, 

− bardziej udane ukorzenienie, 
− szybszy i bardziej równomierny wzrost 

początkowy, 
− bardziej żywiołowy krzewienie, 
− większa ilość mocnych, produktywne pędów, 
− zwiększona ilość chlorofilu, 
− większa powierzchnia liści, 
− większa odporność na choroby i uszkodzenia. 

Jakość biologiczna 

− większa ilość cukru polaryzowanego 
 na hektar, 

− zwiększenie wartości ilorazu zapadalności, 
− zwiększenie wartości wyciśniętego soku, 

− wzrost zawartości cukru na kg wydajności, 
− większa zawartość K w wyciśniętym soku, 
− mniejsza zawartość α aminoazotu  

 w wyciśniętym soku. 

Zalecenie: Do określenia czasu żniw należy brać pod uwagę nie tylko doświadczenia lecz 
również metody, za pomocą których określa się całkowitą wartość cukru w trzcinie 
cukrowej (przy wykorzystaniu Agrosteminu wygląd liści nie jest wystarczająo 
dobrym wskaźnikiem) 

AGROSTEMIN® jest kompatybilny z innymi preparatami wykorzystywanymi w 
rolnictwie w formie roztworu wodnego – nie wymaga oddzielnego zastosowania. 

Jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt (włącznie z pszczołami) i 
środowiska naturalnego; 

nie wymaga stosowania dodatkowych środków ochronnych∗). 

AGROSTEMIN® jest odżywką roślinną opartą na ekstraktach roślinnych∗∗) 

 
∗)  Pozwolenie 3/2–08–9291/02  z dnia 13.01. 03. Federalny Sekretariat Pracy, Zdrowia i Opieki Społecznej 
∗∗) Pozwolenie 321–01–01175/2009–11 z dnia  08.02.10. Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej 

Republiki Serbii 
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U W A G A ,  W A Z N E  I N F O R M A C J E !  

Przy korzystaniu z AGROSTEMIN®–u, należy stostować się do: 
Instrukcja wykorzystania 

(dotyczy wyłącznie AGROSTEMIN® –u "z podpisem") 

AGROSTEMIN® można wykorzystywać przy obróbce nasion (przemysłowa lub 
indywidualna produkcja) jak również do nawożenia foliarnego. 

STOSOWANIE PRZY NASIONACH 

Przy „mokrej“ obróbce przemysłowej, AGROSTEMIN® – "złoty"  nanosi się razem z 
innymi zalecanymi chemicznymi środkami ochrony roślin, można go łączyć ze 
wszystkimi środkami na bazie wody.  
O ile nasiona nie są traktowane AGROSTEMIN®–em, zaleca się proszkowanie nasion 
("złotym" lub"zielonym") w betoniarce lub innych podobnych urządzeniach. 
Mieszać należy od 5 do 10 minut.  

NAWOŻENIE FOLIARNE W OKRESIE WEGETACIJI 

Zaleca się nawożenie roślin uprawnych AGROSTEMIN®–em, w okresie wegetaciji 
razem z opryskiwaniem pestycydami.   
Pozwala to na złagodzenie depresywnego działania, szczególnie herbicydów i 
umożliwia wcześniejsze dojrzewanie owoców.  

Przygotowanie roztworu  

Ilość AGROSTEMIN®–u na 1 ha, lub proporcjonalną ilość AGROSTEMIN®u na określoną 
powierzchnię, stosuje się do beczki z chłodną lub ciepłą wodą (najlepiej ~50–60ºC) 
najpoerw rozprowadzając w  3–5 litrach i intensywnie miesza od 5–10 minut. 
W ten sposób przygotowany roztwór dolewamy do ilości wody potrzebej do 
opryskania powierzchni, przy jednoczesnym wykorzystaniu innych środków ochrony 
roślin. AGROSTEMIN® dodaje się do uprzednio przygotowanego roztworu preparatów 
grzybobójczych, herbicydów lub insektycydów, intesywnie miesza 5–10 minut i 
kontynuuje z obróbką nasion lub opryskuje. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Wszystkie dodatkowe infomacje odnośnie przygotowania i wykorzystania 
AGROSTEMIN®–u są dostępne w siedzibie firmy: 

AGROSTEMIN d. o. o., 11000 Beograd, Kralja Milutina 26, 
tel/fax: 381(11) 268 26 64,    mob: +381(64) 147 80 08. 
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