Voice of Nature

Preparat naravnega izvora, ki vsebuje ekstrakte Navadnega
kokalja (Agrostemma githago) ter drugih rastlin.
Popolnoma varen za ljudi, živali (vključno s čebelami)
in naravno okolje.
Povečuje pridelek, krepi in ohranja zdravje kmetijskega rastlinja,
sadja, vinske trte, zelenjave, zelišč, cvetja in travnikov
Potrdilo o ustreznosti proizvoda za uporabo v ekološki
pridelavi 006/2018
Inštitut za ekološko kmetijstvo
40 let raziskav in uporabe v svetu
Zlata medalja WIPO 1988

Pakiranja:
Pakiranje 1 gram zadostuje za:
– mešanje z 15 litri tekočine

Voice of Nature

– za uporabo na 330 m2 površine
Pakiranje 15 gramov zadostuje za:
– mešanje z količino tekočine,
ki je potrebna za zalivanje 0,5 ha

Voice of Nature
OKOLJU PRIJAZEN, POPOLNOMA VAREN ZA LJUDI, RASTLINE IN ŽIVALI (VKLJUČNO S ČEBELAMI)
Povečuje pridelek, krepi in ohranja zdravje kme�jskega rastlinja, zelenjave, sadja, cvetja in vinske trte.

www.agrostemin.com

– za uporabo na 5.000 m2 površine (0,5ha)
Pakiranje 150 gramov zadostuje za:
– za uporabo na 50.000 m2 površine (5ha)
Pakiranje 1000 gramov zadostuje za:
– za uporabo na 333.300 m2 površine (33,33ha)
Rok trajnosti izdelka: 10 let
Izdelek je potrebno hraniti na suhem in hladnem mestu
Rok uporabe pripravljene raztopine: do 30 dni
Agrostemin omogoča:
– boljše opraševanje
– boljšo odpornost rastlin
– močnejši in bolje razviti koreninski sistem
– povečanje pridelka od 5 do 30 %;
– manjše izgube pri skladiščenju sadja in vrtnin
Agrostemin :
– je preprost za uporabo (priporočeno na vsakih 14 do 21 dni)
– ob prekomerni in prepogosti uporabi nima stranskih učinkov
– se lahko uporablja z drugimi preparati na vodni osnovi (se doda
že pripravljenemu preparatu pred samo uporabo)

Je preparat rastlinskega izvora, ki pomaga rastlinam, da
učinkovito izkoriščajo razpoložljive vire v okolju. Optimizacija
osnovnih življenjskih procesov (dihanje, asimilacija, fotosinteza
itd.) v heterotrofni in autotrofni fazi prehranjevanja rastline,
vpliva na boljšo rast, razvoj in plod (količino in velikost plodov).

Uporaba:
Zemlja: z zalivanjem in škropljenjem skrbimo za obnovo zemlje (ne
uporabljajte samo na rastlini temveč tudi na rastišču okrog)
Seme: suho mešanje prahu s semeni ali mokro namakanje semen v
vodni raztopini, kjer je to dopuščeno (pred sejanjem se mora seme
osušiti)
Sadike: pred samim sajenjem držati koreninsko grudo vsaj 15 minut
potopljeno v raztopini; v kolikor koreninski sistem ni močno razvit
priporočamo namesto namakanja zalivanje po saditvi
Rastline:
–
–

foliarno oz. škropljenje rastlin
zalivanje in fertigacija oz. direktno zalivanje ali gnojenje rastlin
preko obstoječega sistema pršilnega ali kapljičnega zalivanja
z mešalno posodo; granulacija prahu 40 mikronov omogoča
navedeno uporabo

Način uporabe:
–

–

želeno količino prahu dodajte manjši količini (cca 1–2% celotne
količine) tople vode (do 50 stopinj Celzija), nato mešajte 10
minut in zlijte v želeno količino vode ali drugega pripravljenega
zaščitnega sredstva
lahko shranite tudi neporabljen del vodnega koncentrata in tega
uporabite kasneje (do 30 dni ne izgubi svoje kakovosti); hranite
ga na temnem in hladnem mestu

Kdaj uporabiti:
Raztopino je priporočljivo uporabiti na vsakih 14–21 dni.
–
–
–
–
–

ob začetku vegetacije (pojav prvih brstov), pred cvetenjem, med
cvetenjem (kjer je to dopuščeno), po cvetenju
v fazi rasti in dozorevanja ploda
pred koncem vegetacije (ker uravnava količino vlage v rastlinah,
zagotavlja boljšo odpornost rastlin na nižje temperature)
kadarkoli se lahko doda polovična količina odmerka pri tretmajih
z ostalimi vodnimi raztopinami
kadar uporabljate oljne pripravke je priporočljivo raztopino uporabiti
vsaj 7 dni prej ali kasneje, kot je bil uporabljen oljni pripravek

OKRASNE RASTLINE IN CVETJE
Kdaj uporabiti:
– prah zmešati s semenom ali seme za 10–15 minut namočiti
v vodni raztopini
– sadiko za 10–15 minut namočiti v vodni raztopini ali 3 do 7
dni po presajanju dobro zaliti z vodno raztopino
– škropiti ali zaliti 7 do 10 dni pred vsakim cvetenjem
– priporočljivo škropiti ali zaliti na vsakih 14-21 dni
Vpliva na:
– izboljšanje odpornosti proti boleznim in škodljivcem
– stanje listov (listje blesteče, modro zelene barve z več
klorofila)
– močnejši koreninski sistem in povečanje mase rastlin
– bolj zgodno ter bujno cvetenje
– boljše prenašanje ekstremnih
klimatskih razmer (mraz, vlaga, suša)

PRIPOROČAMO ROČNE
IN BATERIJSKE PRŠILKE:

MASTER ERGO

MOVI

Ponudba na strani:
WWW.ZAKLADNICADOBRIHIDEJ.SI/prsilke

ZELIŠČA
Kdaj uporabiti:
– prah zmešati s semenom ali seme za 10–15 minut namočiti
v vodni raztopini
– sadiko za 10–15 minut namočiti v vodni raztopini ali 3 do 7
dni po presajanju dobro zaliti z vodno raztopino
– škropiti ali zaliti 7 do 10 dni pred vsakim cvetenjem
– priporočljivo škropiti ali zaliti na vsakih 14-21 dni
Vpliva na:
– izboljšanje odpornosti proti boleznim in škodljivcem
– stanje listov (listje blesteče, modro zelene barve z več
klorofila)
– močnejši koreninski sistem in povečanje mase rastlin
– boljše prenašanje ekstremnih klimatskih razmer (mraz,
vlaga, suša)

OKRASNE TRATE
Kdaj uporabiti:
– prah zmešati s semenom ali seme za 10–15 minut namočiti
v vodni raztopini
– pripravljeno travno rušo po položitvi močno zaliti z vodno
raztopino in nato povaljati
– priporočljivo škropiti ali zaliti na vsakih 14-21 dni
Vpliva na:
–
–
–
–

izboljšanje odpornosti proti boleznim in škodljivcem
stanje zelenega dela (trava zelene barve z več klorofila)
močnejši koreninski sistem in povečanje gostote trave
boljše prenašanje ekstremnih klimatskih razmer (mraz,
vlaga, suša)

SADNO DREVJE IN VINSKA TRTA
Kdaj uporabiti:
–
–
–
–
–
–

ob pojavu prvih brstov
7 do 10 dni pred cvetenjem
7 do 10 dni po cvetenju
pred obarvanjem ploda
tekom obiranja (boljša obstojnost med skladiščenjem)
pred koncem vegetativne sezone (odpornost)

Vpliva na:
SADOVNJAK/VINOGRAD
– izboljšana odpornost proti boleznim in škodljivcem
– stanje listov (listje blesteče, modro zelene barve z več
klorofila)
– bolj bujno cvetenje in boljše opraševanje
– boljše prenašanje ekstremnih klimatskih razmer (mraz,
vlaga, suša)
PLOD

.

–
–
–
–
–

večja količina pridelka za 10–15%
bolj izražena sortna barva (2–3 nianse)
povečana vsebnost sladkorja in masa suhe snovi
večja količina plodov najboljše kvalitete
manj kala med transportom in skladiščenjem

JAGODIČEVJE
Kdaj uporabiti:
– sadike za 10–15 minut namočiti v vodni raztopini ali 3 do 7
dni po presajanju dobro zaliti z vodno raztopino
– škropiti ali zalivati 7 do 10 dni pred cvetenjem
– škropiti ali zalivati 3 dni po cvetenju
– škropiti v fazi rasti ploda
Vpliva na:
RASTLINE:
– izboljšanje odpornosti proti boleznim in škodljivcem
– stanje listov (listje blesteče, modro zelene barve z več
klorofila)
– močnejši koreninski sistem in povečanje mase rastlin
– bolj zgodno ter bujno cvetenje ter bolj zgodno zorenje
ploda
– boljše prenašanje ekstremnih klimatskih razmer
(mraz,vlaga,suša)
PLOD:
–
–
–
–
–

večja količina pridelka za 10–30%
bolj izražena sortna barva (za 2–3 nianse)
povečana vsebnost sladkorja in mase suhe snovi
večja količina plodov najboljše kvalitete
manj kala med transportom in skladiščenjem

ZELENJAVNI VRT
PARADIŽNIK, PAPRIKA, KUMARE, SOLATE, KAPUSTNICE
Kdaj uporabiti:
– prah zmešati s semenom ali seme za 10–15 minut namočiti
v vodni raztopini
– sadiko za 10–15 minut namočiti v vodno raztopino ali 3 do 7
dni po presajanju dobro zaliti z vodno raztopino
– škropiti ali zaliti 7 do 10 dni pred cvetenjem
– škropiti ali zaliti pred obarvanjem ploda
Vpliva na:
ZELENJAVNI VRT
– izboljšanje odpornosti proti boleznim in škodljivcem
– stanje listov (listje blesteče, modro zelene barve z več
klorofila)
– močnejši koreninski sistem in povečanje mase rastlin
– bolj zgodno in bujno cvetenje ter bolj zgodno zorenje
– boljše prenašanje ekstremnih klimatskih razmer
(mraz,vlaga,suša)
PLOD:
–
–
–
–

večja količina pridelka za 10–30%
bolj izražena sortna barva (za 2–3 nianse)
večja količina plodov najboljše kvalitete
manj kala med transportom in skladiščenjem

ZELENJAVNI VRT
KROMPIR, ČEBULA, ČESEN
Kdaj uporabiti:
– semenski material za 10–15 minut namočiti v vodni
raztopini ali poškropiti/zaliti pred zasipanjem
– škropiti/zaliti z vodno raztopino 7 do 10 dni pred cvetenjem
Vpliva na:
ZELENJAVNI VRT
– izboljšanje odpornosti proti boleznim in škodljivcem
– stanje listov (listje blesteče, modro zelene barve z več
klorofila)
– močnejši koreninski sistem in povečanje mase gomoljev
– bolj zgodno ter bujno cvetenje z večjo količino cvetov
– boljše prenašanje ekstremnih klimatskih razmer (mraz,
vlaga, suša)
PLOD:
– večja količina pridelka za 10–30%
– večja količina plodov najboljše kvalitete
– manj kala med transportom in skladiščenjem

Voice of Nature

Proizvajalec:
Agrostemin d.o.o., Beograd,Srbija
www.agrostemin.com/sl
Uvoznik:
Katarzyna Ewa Slapnik s.p., Kamnik, Slovenija
www.zakladnicadobrihidej.si/agrostemin
Distributer:
Gumiplast d.o.o., Ljubljana, Slovenija
www.gumiplast.si
Strokovna pomoč in informacije:
slovenija@agrostemin.com
telefon 041 255 490
OBVESTILO UPORABNIKOM
Na trgu so prisotni številni ponaredki preparata AGROSTEMIN®,
s podobnim ali istim nazivom (koren besede je „stemin“).
Zaradi tega se je podjetje „AGROSTEMIN“ – Beograd,
proizvajalec AGROSTEMIN®–a, odločilo, da na svoja pakiranja,
kot prepoznavni znak in garancijo kakovosti namesti podpis
avtorja in izumitelja Agrostemina – dr Danice Gajić.
AGROSTEMIN® „s podpisem“ ima posebna pravila uporabe
(doziranje, način in čas uporabe). Uporabnike prosimo za
potrpežljivost in pozornost, da se pred uporabo dobro seznanijo
z navodili.

