
Agrimax jest naturalnym biosty-
mulatorem, w którym połączono 
czysty ekstrakt z brunatnic Asco-
phyllum nodosum oraz „czarne 
złoto”, czyli najnowszej generacji 
huminy. Nie zawiera żadnych wy-
pełniaczy. Agrimax chroni nasze 
uprawy przed stresem pogodowym 
i chemicznym. W ekstremalnych 
sytuacjach pełni również funk-
cję regeneratora roślin. Zawiera 
wszystkie niezbędne aminokwasy – 
w formie wolnej i biologicznie ak-
tywnej. Kwasy humusowe, w tym 
kwasy fulwowe sprzyjają tworzeniu 
chlorofilu i cukrów wspomagając 
tym samym fotosyntezę. Naturalne 
aktywatory stymulują wzrost ko-
rzeni oraz pobudzają własną odpor-
ność roślin. Mechanizm działania 
ukierunkowany jest na aktywowa-
nie procesów przyswajania związ-
ków azotu, dzięki czemu Agrimax 
może zrekompensować obniżoną 
dawkę najbardziej plonotwórcze-
go czynnika. Ma to niebagatelne 
znaczenie przy obecnych cenach 
nawozów azotowych.

Agrikomplex jest wielokierunko-
wym kondycjonerem, dzięki któ-
remu całkowicie oraz oszczędnie 
rozwiążesz problem negatywnego 
wpływu złej jakości wody. Do kon-
dycjonowania cieczy roboczej wy-
korzystano m.in. zdolności kwasów 
fulwowych. Dzięki temu uzyskano 
wielofunkcyjny preparat, który re-
guluje i buforuje pH cieczy robo-
czej, dezaktywuje metale ciężkie, 
zmniejsza napięcie powierzch-
niowe, zwiększa rozpuszczalność 
substancji aktywnych, zwiększa 
przyczepność do liści, wspomaga 
wchłanianie, ogranicza wysychanie 
oraz działa antystresowo. Równo-
cześnie ograniczono niekorzystne 
pienienie. Agrikomplex jest równo-
cześnie kondycjonerem cieczy oraz 
adiuwantem rolniczym, który za-
wiera „złoto kwasów fulwowych”. 

Seria nawozów Agrisol, dedyko-
wana dla poszczególnych rodzajów 
upraw, to złożone technologicznie 
a zarazem proste oraz skuteczne 
rozwiązanie dla rolników i sadow-
ników. Nawozy zawierają małe, mo-
bilne jony miedzi, cynku, manganu, 
boru i molibdenu, które przedo-
stają się do rośliny przez liście, na-
tychmiast po aplikacji. Zawierają 
również krzem, siarkę i tytan. Dzię-
ki temu po zastosowaniu wyraźnie 
wzrasta tolerancja na mróz, suszę 
oraz choroby. Formuła żelu elimi-
nuje mankamenty charakteryzu-
jące inne nawozy oparte na bazie 
soli nieorganicznych, zachowując 
równocześnie skuteczność dzia-
łania w niskich temperaturach. 
Unikalna wydajność sprawia, że 
nawożenie preparatami Agrisol to 
kompleksowe rozwiązanie w dzie-
dzinie dolistnego dokarmiania mi-
kroelementowego, zapewniające 
korzystny wpływ na jakość, wyso-
kość plonów i opłacalność upraw.

Buduj plon – 
kompleksowo
i efektywnie
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