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МАЛИ ЗРНА 
(пченица, тритикале, јачмен, 'рж, овес, ориз ) 

НАЧИН НА ПРИМЕНА И ВРЕМЕ НА ТРЕТМАН 

Мали  
зрна  Примена  Доза  

(  g /ha  )  Време на  третман  

Пченица 
Тритикале 
Јачмен 
'Рж 
Овес 
Ориз 

Со семе* 
AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

Фолијарна во вегетацијата 
AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

30** 
300** 

30 
300 

Истовремено 
со вообичаената обработка 

на семе 

Со прскање на растенијата 
во периодот помеѓу 
бокрењe и влатањe 

*  AGROSTEMIN® – „профи“ (концентрат) 
**на планираната количина семе на сеидба култура по хектар 

ЕФЕКТИ 

На семето 

- подобрена енергија на ртење, 
- побрзо и порамномерно никнење, 
- значително побрз почетен раст, 
- зголемување на сува материја, 
- поголема отпорност на изамрзнување, 
- позначајно бокорење. 

Во вегетацијата 

- зголемување на хлорофилот, 
- побрзо класење и 
- порано созревање. 
 
 
 

Влијание врз приносот 

− мали зрна ...............................400 – 600 kg/ha 

Биолошки квалитет 

- зголемена содржина на суров протеин, 
- зголемување на вредноста на седиментацијата и 
- зголемување на тежината на хектолитар. 
- подобрена отпорност на штетници, паразитите и болести 
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ПЧЕНКА 

НАЧИН НА ПРИМЕНА И ВРЕМЕ НА ТРЕТМАН 

Култура  Примена  Доза  
(  g /ha  )  Време на  третман  

Пченка 

Со семе* 
AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

Фолијарна во вегетацијата 
AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

30** 
300** 

30 
300 

Истовремено 
со вообичаената обработка 

на семе 

Во период 2–6 листови 

*  AGROSTEMIN® – „профи“ (концентрат) 
**на планираната количина семе на сеидба култура по хектар 

ЕФЕКТИ 

На семето 

− зголемена енергија на ртење, и 
− значително побрз почетен раст. 
 
 
 

Во вегетацијата 

- зголемување на хлорофилот, 
- поразвиениот корен систем, 
- зголемување на површината на лисјата, 
- зголемување на биомасата, 
- зголемување на бројот на зрна во кочанот и 
- зголемување на тежината на клипот. 

Влијание врз приносот 

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

Биолошки квалитет 

− зголемена содржина на суров протеин, и 
− зголемена содржина на каротин и триптофан. 
− подобрена отпорност на штетници, паразитити и болести 
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СОНЧОГЛЕД И СОЈА 

НАЧИН НА ПРИМЕНА И ВРЕМЕ НА ТРЕТМАН 

Култура  Примена  Доза  
(  g /ha  )  Време на  третман  

Сончоглед 

Соја 

Со семе* 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

Фолијарна во вегетацијата 
AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

30** 

2 x   30 
2 x 300 

Истовремено 
со вообичаената обработка 

на семе 
I прскање 

2–4 лисја во сончоглед и  
2–6 листови во соја 

II прскање 
10 дена пред цветни 

*  AGROSTEMIN® – „профи“ (концентрат) 
**на планираната количина семе на сеидба култура по хектар 

ЕФЕКТИ 

Сончоглед  Соја 
НА СЕМЕТО  
- подобрена енергија на ртење, 
- побрзо и порамномерно никнење, 
- значително побрз почетен раст 

- подобрена енергија на ртење, 
- побрзо и порамномерно никнење, 
- значително побрз почетен раст 

ВО ВЕГЕТАЦИЈАТА  
- поразвиениот корен систем  
- зголемување на хлорофилот 
- поголема површина на лисјата 
- дијаметар на главата поголем 
- порано созревање 
- поголема отпорност на болести 

и штетници 

- поразвиениот корен систем 
- голем број бактериски нодули (nodus) 
- поголем број на „подови“ 
- растенија повеќе со повеќе мешунки 
- поголема отпорност на болести 

и штетници 

ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПРИНОСОТ  
- жито сончоглед ....... 200 – 300 kg/ha - жито соја .................. 200 – 500 kg/ha 

БИОЛОШКИ КВАЛИТЕТ  
- зголемена содржина на масло 
- не влијае на висината на стеблото 

- зголемен вкупен принос на сурова масло 
и вкупен принос на сурова протеин 
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ШЕЌЕРНА РЕПКА 

НАЧИН НА ПРИМЕНА И ВРЕМЕ НА ТРЕТМАН 

Култура  Примена  Доза  
(  g /ha  )  Време на  третман  

Шеќерна 
репка 

Со семе* 
AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

Фолијарна во вегетацијата 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

30** 
300** 

2x1.500 
2x   150 

Истовремено 
со вообичаената обработка 

на семе 

I прскање 
во период од 6–12 лисја 

II прскање 
по „склопување редови“ 

*  AGROSTEMIN® – „профи“ (концентрат) 
**на планираната количина семе на сеидба култура по хектар 

ЕФЕКТИ 

На семето 

− подобрена енергија на ртење, 
− побрзо и порамномерно никнење, 
− побрз почетен раст, 
− побрзо и порамномерно никнење, и 
− поголема отпорност на изамрзнување, 

код семенска шеќерна репка. 

Во вегетацијата 

- зголемување на хлорофилот, 
- поголема површина на лисјата, 
- порано созревање, и 
- зголемена отпорност на болести. 
 
 

Влијание врз приносот 

− корен од шеќерна репка .. 2.750 – 8.800 kg/ha 
− маса шеќер ............................... do 1.200 kg/ha. 

Биолошки квалитет 

- варење поголемо за 0,5 до 1,0%, 
- зголемен принос на поларизирачки шеќер по хектар, 
- зголемување на вредноста на количникот на достасување, 
- зголемување на вредноста на количникот на цеден сок, 
- зголемување на содржината на К во цеден сок, 
- намалување на содржината на α амино азот во цеден сок. 
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ТУТУН 
( Nicotiana tabacum L. ) 

НАЧИН НА ПРИМЕНА И ВРЕМЕ НА ТРЕТМАН 

Култура  Примена  Доза  
( g/ha ) Време на  третман  

Тутун 

Со семе* 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

Фолијарна во вегетацијата 

AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

30** 

30 
300 

2x  75 
2x750 

Истовремено 
со вообичаената обработка 

на семе 

I прскање (во расадникот) 
во фаза 1–3 лисја 
("укоренување на расад") 

II прскање 
3–7 дена по пресадување 

III прскање 
во период 9–11 лисја 

*  AGROSTEMIN® – „профи“ (концентрат) 
** на планираната количина семе на сеидба култура по хектар расадник 

ЕФЕКТИ 

На семето 

- подобрена енергија на ртење, 
- побрзо и порамномерно никнење, 
- значително побрз и стабилен раст. 
- подобро вкоренување - силен 

невообичаено развиен корен систем, 

Во вегетацијата 

- поразвиениот корен систем, 
- зголемена индивидуална и вкупна 

површина на лисјата, 
- растенија повеќе, 
- поголема отпорност 

 на болести, штетници и клими. 

Влијание врз приносот 
- тутун .................11%  –  50% 

Биолошки квалитет 

- намалена содржина на:  
o вкупен азот, 
o азотни протеини, 
o протеини; 

- со непроменет "Schmuckzahl", 
- листовите од тутун 

се потенки и побрзо се сушат, 
- боја по сушење поинтензивно жолто. 
- зголемена маса на сув тутун, 
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ДОМАТ, ПИПЕР, КРАСТАВИЦА, МОДРИ ПАТЛИЏАНИ,  
БОРАНИЈА, ГРАШОК И ГРАВ 

НАЧИН НА ПРИМЕНА И ВРЕМЕ НА ТРЕТМАН 

Култура  Примена  Доза  
( g/ha ) Време на  третман  

Домат 
Пипер 
Краставица 
Модри 
патлиџан 

Со семе* 
AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

Фолијарна во вегетацијата 
AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

30** 
300** 

5x  30 
5x300 

Истовремено 
со вообичаената обработка 

на семе 

 I прскање 
расад пред пресадување 

II прскање 
10 дена пред цветни 

III прскање 
по првата берба 

IV прскање 
по втората берба 

V прскање 
по третата берба 

Боранија 
Грашок 
Грав 

Со семе* 
AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

Фолијарна во вегетацијата 
AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

30** 
300** 

30 
300 

Истовремено 
со вообичаената обработка 

на семе 

Прскај во периодот 
пред цветни 

*  AGROSTEMIN® – „профи“ (концентрат) 
**на планираната количина семе на сеидба култура по хектар 

ЕФЕКТИ 

На семето 
- зголемена енергија на ртење, 
- зголемена вкупна ртење, 
- побрзо и порамномерно никнење, 
- побрз почетен раст, 
- поголема отпорност на изамрзнување. 

Во вегетацијата 
- поинтензивна боја на лисја и овошје, 
- порано цветање, 
- порано зреење на плодовите 

од 7 до 10 дена. 
 

Влијание врз приносот 
- домат .............. 15.000 – 20.000 kg/ha 
- пипер ............... 2.000 –   3.500 kg/ha 
- краставица ....... 9.000 – 11.000 kg/ha 

- боранија ............. 500 – 1.000 kg/ha 
- грашок ............ 1.000 – 2.000 kg/ha 
- грав .................... 150 –    300 kg/ha 

Биолошки квалитет 
- зголемување на сортата боја на плодове за 2–3 нијанси, 
- зголемување на сува материја, 
- во грашок, поинтензивна боја на зрно од грашок 

и намалување на тендеометриската вредност, 
- подобро одржување при транспорт и складирање. 
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КОМПИР, МОРКОВ, ПЕРЖУН, ЦЕЛЕР, ЦВЕКЛО, РОТКВИЦА И ЛУК 

НАЧИН НА ПРИМЕНА И ВРЕМЕ НА ТРЕТМАН 

P o v r ć e  П р и м е н а  Д о з а  
( g/ha ) В р е м е  н а  т р е т м а н  

Компир 

Со семе*** 
AGROSTEMIN® – „профи“* 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

Фолијарна во вегетацијата 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

60** 
600** 

300 
30 

600 
60 

Истовремено 
со вообичаената обработка 

на семе 

I прскање 
во период 2–3 лисја 

II прскање 
во период пред цветни 

Моркови 
Пержун 
Цвекло 
Ротквица 

Со семе* 
AGROSTEMIN® – „профи“* 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

Фолијарна во вегетацијата 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

Истовремено 
со вообичаената обработка 

на семе 
I прскање 

во период 2–3 лисја 
II прскање 

триесет дена по првиот 

Кромид 
Лук 

Со семе* 
AGROSTEMIN® – „профи“* 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

Фолијарна во вегетацијата 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

Истовремено 
со вообичаената обработка 

на семе 
I прскање 

во период 2–3 лисја 
II прскање 

во фаза на формирање на глава 
* AGROSTEMIN® – „профи“ (концентрат) 
** на планираната количина семе на сеидба култура по хектар 
*** препорака 
ЕФЕКТИ 

На семето 
- подобрена енергија на ртење, 
- зголемување на вкупната ртење. 
- побрзо и порамномерно никнење, 
- побрз почетен раст, 
- зголемување на сува материја, 

Во вегетацијата 
- зголемување на масата на подземната дрво 

и корени, 
- зголемување на содржината на хлорофил, 
- порано цветање и зреење, 
- повеќе униформа големина на овошје. 

Влијание врз приносот 
- компир ...... 3.000 – 9.000 kg/ha 
- морков ...... 2.000 – 4.000 kg/ha 
- целер ......... 1.500 – 3.000 kg/ha 
- пержун ......... 700 – 1.200 kg/ha 

- ротквица .... 1.500 – 3.000 kg/ha 
- кромид ....... 2.000 – 3.000 kg/ha 
- лук ................ 400 – 1.000 kg/ha 

Биолошки квалитет 
- зголемување на содржина на каротин, 
- поизразена сортна боја на плодот, 
- зголемување на сува материја, 

- подобро одржување 
при транспорт и складирање. 

http://www.agrostemin.com/
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ЛИСНАТО (зелка, кељ, карфиол, зелена салата, блитва и спанаќ) 

НАЧИН НА ПРИМЕНА И ВРЕМЕ НА ТРЕТМАН 

Зеленчук Примена  Доза  
(  g /ha  )  Време на  третман  

Зелка 
Ќељ 
Карфиол 
Ќелераба 

Со семе* 
AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

Фолијарна во вегетацијата 

AGROSTEMIN® – „зелена“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

Истовремено 
со вообичаената обработка 

на семе 

I прскање 
расад пред пресадување 

II прскање 
во периодот на розета 

Зелена 
салата 
Блитва 
Спанаќ 

Со семе* 
AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

Фолијарна во вегетацијата 

AGROSTEMIN® – „зелена“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

Истовремено 
со вообичаената обработка 

на семе 

I прскање 
во период 2–3 лисја 

II прскање 
во периодот на розета 

* AGROSTEMIN® – „профи“ (концентрат) 
** на планираната количина семе на сеидба култура по хектар 

ЕФЕКТИ 

На семето 

- подобрена енергија на ртење, 
- побрзо и порамномерно никнење, 
- зголемување на сува материја, и 
- побрз почетен пораст на надземниот дел. 
- подобро  вкоренување на расада 

Во вегетацијата 

- поинтензивно формирање 
 на лисја, розети и глави, 

- порано созревање, 
- поголема отпорност на болести,  
- попривлечен изглед. 

Влијание врз приносот 

- зелка ................... 3.000 – 6.000 kg/ha 
- кељ ..................... 1.800 – 2.500 kg/ha 
- карфиол ............. 2.000 – 3.000 kg/ha 
- ќелераба ............. 2.500 – 3.200 kg/ha 

- салата ................. 2.000 – 3.500 kg/ha 
- блитва ................ 1.600 – 2.800 kg/ha 
- спанаќ ................ 1.500 – 2.500 kg/ha 

Биолошки квалитет 

- зголемување на содржината на хлорофил, 
- зголемување на сува материја, 
- зголемување на содржина на шеќер. 

http://www.agrostemin.com/
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БОБИНКИ 
( јагода, малина, капина ) 

НАЧИН НА ПРИМЕНА И ВРЕМЕ НА ТРЕТМАН 

Овошје  Примена  Доза  
( g/ha ) Време на  третман  

Јагода 

Малина 

Капина 

Фолијарна во вегетацијата 

AGROSTEMIN® – „зелена“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

4x300 
4x  30* 

 I прскање 
пред цветни 

II прскање 
по цветни 

III прскање 
по првата берба 

IV прскање 
по втората берба 

* AGROSTEMIN® – „профи“ (концентрат) 

ЕФЕКТИ 

Во вегетацијата 

- интензивна зелена боја на листот, 
- повеќе униформа форма и големина на плодии, 
- подобрување на механичките својства на овошјето, 
- поголема отпорност на болести, штетници и клима 
- порано созревање на плодовии 7–12 дена, 
- подобро созревање и презимување на пука. 

Влијание врз приносот 

- јагоди ................................ до 1.000 kg/ha 
- малина .............................. до 2.000 kg/ha 
- капина............................... до 1.000 kg/ha 

Биолошки квалитет 

− зголемување на содржина на шеќер, 
− зголемување на вкупната содржина на киселина, 
− зголемување на сувата материја, 
− зголемување на сортата боја на плодове за 2–3 нијанси, 
− подобро одржување при транспорт и складирање, 

http://www.agrostemin.com/
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ЈАБОЛКАСТО и КОСКЕСТО овошје 
(јаболко, круша, дуња, мушмула ) ( праска, кајсија, нектарин, слива, цреша, вишна ) 

НАЧИН НА ПРИМЕНА И ВРЕМЕ НА ТРЕТМАН 

Овошје  Примена  Доза  
( g/ha ) Време на  третман  

Јаболко 
Круша 
Дуња 
Мушмула  

Фолијарна во вегетацијата 

AGROSTEMIN® – „зелена“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

4x300 
4x  30* 

( 300** 
30**) 

 I прскање 
во фаза на „глувчји уши“ 

II прскање 
пред цветни 

III прскање 
по цветни 

IV прскање 
пред појавата 
на бојата на плодовии 
( V прскање )** 

Цреша 
Вишна 
Праска 
Кајсија 
Нектарин 
Слива 

Фолијарна во вегетацијата 

AGROSTEMIN® – „зелена“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

3x300 
3x  30* 

 I прскање 
пред цветни 

II прскање 
по цветни 

III прскање 
пред појавата 
на бојата на плодовии 

*  AGROSTEMIN® – „профи“ (концентрат) 
**прскајте ги сите плодови 5-10 дена пред бербата за да го подобрите складирањето. 

ЕФЕКТИ 

Во вегетацијата 
- интензивна зелена боја на листот, 
- повеќе униформа форма и големина 

на плодии, 
- порано зреење на плодовите од 7–10 дена, 
- подобрување на механичките својства 

на овошјето, 
- поголема отпорност 

на болести, штетници и клима, и 
- попривлечен изглед. 

Влијание врз приносот 
- јаболко .............. до 3.000 kg/ha 
- круша ................ до 3.000 kg/ha 
- дуња .................. до 1.200 kg/ha 
- мушмула ........... до    800 kg/ha 
- слива .................. до 1.200 kg/ha 
- цреша ................ до 1.800 kg/ha 
- вишна ................ до    800 kg/ha 
- праска ................ до 2.000 kg/ha 
- кајсија ................ до    800 kg/ha 

Биолошки квалитет 
- зголемување на содржината 

на сува материја, 
- позитивен ефект 

врз односот на содржината 
на шеќер и вкупните киселини, 

- зголемување на сортата боја 
на плодове за 2–3 нијанси, 

- подобро одржување 
при транспорт и складирање, и 

- намалување на кало – гниење во 
магацин. 
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ЛУБЕНИЦА, ДИЊА И ТИКВА 

НАЧИН НА ПРИМЕНА И ВРЕМЕ НА ТРЕТМАН 

Зеленчук Примена  Доза  
( g/ha ) Време на  третман  

Лубеница 

Диња 

Тиква 

Со семе* 
AGROSTEMIN® – „профи“ 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 

Фолијарна во вегетацијата 
AGROSTEMIN® – „зелена“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

30** 
300** 

5x300 
5x  30 

 

Истовремено 
со вообичаената обработка 

на семе 

 I прскање 
расад пред пресадување 

II прскање 
10 дена пред цветни 

III прскање 
по првата берба 

IV прскање 
по втората берба 

V прскање 
по третата берба 

*  AGROSTEMIN® – „профи“ (концентрат) 
** на планираната количина семе на сеидба култура по хектар 

ЕФЕКТИ 

На семето 

- зголемена енергија на ртење, 
- зголемена вкупна ртење, 
- побрзо и порамномерно никнење, 
- побрз почетен раст, 
- посилен коренов систем 

 (повеќе разгранет - побогат), 

Во вегетацијата 

- поуспешно вкоренување на расади, 
- поуспешен прием на калеми, 
- бујна цветни со поуспешно плодни, 
- поголема отпорност 

 на болести, штетници и клими, 
- порано зреење на плодовите од 7–10 дена. 

Влијание врз приносот 

- лубеница ........................................ до 15% 
- диња ................................................ до 15% 
- тиква ............................................... до 15% 

Биолошки квалитет 

- зголемена содржина на шеќер, 
- зголемување на сува материја, 
- повеќе униформа форма и големина на плодии, 
- подобро одржување при транспорт и складирање. 
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СТОЛНИ И ВИНСКИ СОРТИ НА ВИНОВИ ЛОЗИ, ПОДЛОГИ ОД ВИНОВА ЛОЗА, 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЛОЗОВ САДЕН МАТЕРИЈАЛ И САДЕЊЕ ОЖИЛЕНИ КАЛЕМИ 

НАЧИН НА ПРИМЕНА И ВРЕМЕ НА ТРЕТМАН 

Вин ов а  л оз а  Н а чин  аплик ации  Д оз а  
(  g/ha )  В р ем е  н а  т р ет м ани  

Столни и вински 
сорти 

Фолиарно во вегетацијата 

AGROSTEMIN® – „зелен“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

3x450 
3x  45* 

I прскање 
10 дена пред цветање 

II прскање 
10 дена по цветање 

III прскање 
10 дена пред огроздување 

Подлоги 
од лозни подлоги 

Фолиарно во вегетацијата 

AGROSTEMIN® – „зелен“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

3x450 
3x  45* 

I прскање 
10. – 15. Јули 

II прскање 
01. – 05. Август 

III прскање 
20. – 30. Август 

Лозни калеми 

Фолијарно во стеблото 
на лозата (коренилиште) 

AGROSTEMIN® – „зелен“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

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 

Неожилени 
лозни калеми 

Натопување на базалниот 
дел на калемот 

AGROSTEMIN® – „зелен“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

на 10 л 
вода 

15 g 
1,5 g 

Пред раслојување на 
калемовите, натопете го 

во растворот 
во траење од 2 – 3 секунди 

Ожилени калеми 

Третман на корен 
пред садење на калемите 

AGROSTEMIN® – „зелен“ 
AGROSTEMIN® – „профи“ 

на 10 л 
вода 

15 g 
1,5 g 

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.  
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ЕФЕКТИ 

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. 
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mailto:office@agrostemin.com


 

 

 



доо Белград, Крал Милутин 26, тел: 381(11) 268 26 64; 381(11) 264 21 52, фах: 381(11) 268 26 64, моб: 381(64) 147 80 08 
http://www.agrostemin.com               e–mail: office@agrostemin.com 

 29 

ШЕЌЕРНА ТРСКA 
( Saccharum officinarum L. )  

Подготовка на саден материјал 

Без оглед дали е корен или не корен саден материјал, задолжително е да 
се чува потопен во воден раствор на AGROSTEMIN® 15–20 минути пред 
секое садење (може да се користи истовремено со средства за 
дезинфекција). 

 3,0g „профи“ (30g „зелена“) на 100 литри вода. 

Производство на саден материјал 

Без разлика дали е направено во наменски контејнери (на пр. ПВЦ кеси) 
или на наменски површини, по садењето: 

 испрскајте со 30 g/ha „профи“ (300 g/ha „зелена“) или 
залиете со воден раствор од 3,0g „профи“ (30g „зелена“) на 1000 l. 

За време на сезоната на вегетација 

На почетокот на сезоната 

Прво – ако садници не биле претходно потопени, 7–10 дена по садењето, 

односно, 
Вториот и секој следен – непосредно пред појавата на пупки: 

 прскајте со 30 g/ha „профи“ (300 g/ha „зелена“). 

Во текот на сезоната 

I прскање на почетокот на фазата на заварување ("Tillering Phase") – 
непосредно пред да започне облекувањето. 
 прскајте со 30–150 g/ha „профи“ (300–1.500 g/ha „зелена“). 

II прскање на почетокот на интензивната фаза на развој на посевите ("Grand 
Growth Phase") 

 прскајте со 30–150 g/ha „профи“ (300–1.500 g/ha „зелена“). 

Препорака: во други периоди, истовремено со примена на хемиски заштитни 
средства, прскајте со 15g/ha „профи“ (или 150g/ha „зелена“) за 
поуспешно закрепнување. 
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ЕФЕКТИ 

На саден материјал 

− зголемување на енергијата 
 на избивање на пупки, 

− поголем процент 
 на вкоренет саден материјал, 

− подобро искоренување – силен 
невообичаено развиен корен систем, 

− побрз и порамномерен почетен раст, 

− зголемена отпорност на габи–штетници, 

− поголема застапеност 
 на саден материјал од класа I. 

Во вегетација 

− поуспешно пресадување – примање 
 на корења и садници, 

− поуспешно вкоренување, 
− побрз и порамномерен почетен раст, 
− повеќо бујно бокорење, 
− голем број на силни, 

 продуктивни изданоци, 
− зголемување на хлорофил, 
− поголема површина на лисјата, 
− зголемена отпорност на габи–штетници. 

Биолошки квалитет 

− големен принос 
на поларизирачки шеќер по хектар, 

− зголемување на вредноста 
 на количникот на цеден сок, 

− варење поголемо за 0,5 до 1,0%, 

− зголемување на содржината 
 на К во цеден сок, 

− намалување на содржината на α амино 
 азот во цеден сок. 

− зголемување на вредноста 
 на количникот на достасување, 

Забелешка: При одредување на моментот на берба, покрај искуствените методи, 
задолжително е да се користат методи засновани врз утврдување на 
вистинската количина шеќер во трската (под дејство на AGROSTEMIN®, 
состојбата на листовите веќе не е сигурен критериум). 
AGROSTEMIN® е компатибилен со сите други средства што се користат 
во земјоделството преку водена суспензија – не бара посебен премин. 

Tој е целосно безопасен за луѓето, животните (вклучително и пчелите) 
и природната средина 

Не бара посебни мерки ХТЗ 

AGROSTEMIN® е производ за исхрана на растенија заснован на растителни екстракти 
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Ц В Е Ќ А Р С Т В О  

Р О З A  
( Rosa L. )  

Производство на подлоги 

Од семе 

– Начин на примена, време и количина 
 како подготовка за сеидба – прав 

пред положувањење во песок, измешајте го семето 
со 30∗g/ha "профи" 

 грижа за садници (прва–втора година) со суспензија на вода 
прв пат – со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена") 

при отворање на пупките на лисјата 
втор пат – иста количина во времето пред вообичаеното цветање 
трет пат – на крајот на сезоната (двојна доза) 

 вадење и пресадување 
натопете во воден раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена") 
na 10l vode 

Резници (ожилување) 

– Начин на примена, време и количина 
потопете ги резниците во воден раствор од 1,5g "профи" 
(15g "зелена") на 10l вода и/или подземните (корени) вода 
со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена") 

Ефекти 

– подобро ртење и сила во ртење 
– подобро искоренување – силен невообичаено развиен корен систем 
– повеќо бујно бокорење 
– поголем број на силни, подолги изданоци 
– поголема застапеност на саден материјал од класа I 
– поуспешна хибернација 

 
∗ na планираната количина семе за сеење еден хектар 
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Производство на садници (калеми) 

Начин на примена, време и количина 

 вадење и пресадување садници/вкоренети резници 
пред садењето, потопете ги во раствор од 1,5g "профи" 
(15g "зелена") на 10l вода 

 грижа за пресадени садници/вкоренети резници 
прв пат – по појавата на лисните пупки, налие/испрскај 

 sa 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена") 
втор пат – пред калемење на подлогата се залива/спреј 

со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена") 
 калемени 

подготовка на гранчиња за калемење – чувајте ги потопени во 
раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена") на 10l вода или крпа во 
која се чуваат додека калемењето не се навлажни со наведената 
суспензија 

 грижа за калем садница 
по формирањето на лисна маса на калемите, т.е., или во времето 
на првото хранење или прскање со заштитни средства, вода со 
30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена")  

 подготовка за екстракција и пресадување/презимување 
како дел од вообичаените мерки спроведени заради поуспешно 
презимување, прскајте со 60 g/ha "профи" (600 g/ha "зелена") 

 пакување за транспорт 
навлажнете ја масата што ги обезбеди садниците со влага за 
време на транспортот со раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена") 
во 10l вода 

Ефекти 

– поуспешно пресадување – примање на корења и садници 
– прифатени се поголем процент на калеми 
– повеќо бујно бокорење 
– поголем број на силни изданоци 
– задебелен вратот на коренот 
– поголема застапеност на саден материјал од класа I 
– посоодветно за транспорт и складирање 
– поуспешна хибернација 
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Производство на сечени цветови 

Начин на примена, време и количина 

– примање и положување на садници до садење 
при превземање, чувајте ги потопени во раствор од 1,5g "профи" 
 (15g "зелена") во 10л вода за опоравување 

– со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена") полиете 
 кога пупките на лисјата почнуваат да се отвораат 
 пред цветање, односно по формирање на лисна маса 
 истовремено со прихранување и со средства за заштита 

 (половина од препорачаната доза) 
 по сечењето на цветот 
 на крајот на вегетативната сезона (подобро презимување) 

Ефекти 

– поуспешно вкоренување 
– повеќо бујно бокорење и цветање 
– поголем број на силни изданоци 
– поголем процент на цвеќе со подолго и посилно дршка 
– поинтензивна боја и мирис 
– посоодветно за транспорт и складирање 
– поуспешна хибернација 

Белешка:  AGROSTEMIN® е компатибилен со сите други средства што се користат 
во земјоделството преку водена суспензија – не бара посебен премин. 

Tој е целосно безопасен за луѓето, животните (вклучително и пчелите) 
и природната средина 

Не бара посебни мерки ХТЗ 

AGROSTEMIN® е производ за исхрана на растенија заснован на растителни екстракти 
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В Н И М А Н И Е  –  В А Ж Н О !  

Пред да го користите AGROSTEMIN®, потребно е да прочита: 
Упатство за употреба  

(важи само за AGROSTEMIN® "со потпис") 

AGROSTEMIN®  може да се користи во преработка на сортово семе (индустриски 
или кај индивидуални производители) и листовиден во вегетација. 

ТРЕТМАН НА СЕМЕ 

При влажна индустриска обработка на семе, AGROSTEMIN® – „профи“треба да 
се нанесува заедно со пропишаните средства за хемиска заштита, бидејќи е 
компатибилна со сите суспензии на база на вода. 
Во случајот тоа сортно семе не е обработено со AGROSTEMIN®, препорачано 
запрашување на такво семе (или „профи“ или „зелено“ – како што е 
препорачано) во мешалка за бетон или сличен помошен уред. Во овој случај, 
измешајте 5–10 минути. 

ФОЛИЈАРЕН ТРЕТМАН ВО ВЕГЕТАЦИЈА 

Препорачливо е листовиден третман со AGROSTEMIN® на култивирани растенија, 
во вегетација, да се изврши истовремено со примена на пестициди. 
На овој начин, депресивниот ефект, особено на хербицидите, врз продолжувањето 
на вегетацијата значително се олеснува и практично овозможува порано зреење 
на овошјето. 

Подготовка на растворот 

Количината на AGROSTEMIN®  за 1 ха, односно пропорционалната количина на 
AGROSTEMIN®  според достапната површина, се додава во сад со ладна или 
топла (~ 50–60ºC – најдобро е) вода со волумен од 3–5 литри, и интензивно се 
меша во во траење од 5–10 минути. 
Истурете го подготвениот раствор во масата на вода потребна за прскање на 
достапната површина и потоа извршете ја нормалната постапка на прскање, 
односно истурете го растворот AGROSTEMIN® во соодветниот, претходно подготвен 
раствор на фунгицид, хербицид или инсектицид, интензивно се меша 5–10 минути 
и потоа се извршува процесот третман на семе, односно растенија за прскање. 

ГО ЗАДРЖУВАМЕ ПРАВОТО ДА НАПРАВИМЕ ИЗМЕНИ  

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

За сите дополнителни информации во врска со примената на AGROSTEMIN®, 
стручниот персонал на компанијата ви стои на располагање 

АГРОСТЕМИН д.о.о. Крал милутин 26, 11000 Белград, Србија 
тел/фах: 381(11) 268 26 64,    моб.: +381(64) 147 80 08. 
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AGROSTEMIN® „Глас на природата“ 
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Минатото Иднина 

П
ри

но
с 

(t/
ha

) 

инхибиција на фотореспирацијата 
поефикасна фотосинтеза 

Сегашност 

минерални ѓубрива 
селекција 
пестициди 

биорегулатори–биостимулатори 
биоинженеринг 
системи за производство 
нови сорти на растенија 

КАКО ДА СЕ ДОБИЕ ПОВИСОК ПРИНОС !? 

Во изминатите 40 години, просечните приноси во земјоделското производство 
значително се зголемија. Ова зголемување во просек е 5–6% годишно. 
Покрај ваквите високоприносни сорти и хибриди, употребата на разни хемиски 
агенси, како за исхрана на култивирани растенија, минерални ѓубрива и хемиски 
производи за заштита на растенијата, исто така придонесе за вакво значително 
зголемување на приносот. 
Долгогодишното непрофесионално или прекумерно користење на овие агенси 
предизвикало разни нарушувања во биолошката рамнотежа. 
Затоа светот сè повеќе се свртува кон нови супстанции кои го зголемуваат 
производството, а не ја загадуваат животната средина. Различни органски 
супстанции се користат за исхрана на растенијата, каде и да е можно, а 
биолошките препарати постепено ги заменуваат хемиските производи за 
заштита на растенијата. 
Целта е производство на хемиски и биолошки контролирана храна, која најчесто 
се наоѓа под името „здрава храна“. 
Во следниот, XXI век, во областа на културно производство на растенија, според 
светски научници и експерти, зголемувањето на приносот ќе се заснова на: 
биостимулатори од природно потекло, биоинженеринг, нови сорти на растенија 
и пред се многу поефикасна фотосинтеза (Keller ER 1975 (1) и Кастори Р.1987 
(2)). Прикажаните дијаграми ја илустрираат улогата на биостимулаторите во 
иднина. 
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... КВАЛИТЕТ!? ... ЕКОЛОГИЈА !? 

Алелопатин од природно потекло, Агростемин, се користи со години на теренски 
и зеленчукови култури, овошје и винова лоза. Тие се добиваат од суровини од 
природата. Не е токсичен дури и во дози 1000 пати повисоки од пропишаните. 
Со AGROSTEMIN®  се постигнуваат статистички значајни зголемувања на приносот 
и подобрување на биолошкиот квалитет на овошјето. Употребата на 
AGROSTEMIN®  се покажа како голема економска оправданост. 

AGROSTEMIN®  – што е тоа? 

Природниот алелопатин Агростемин е создаден врз основа на долгорочни студии 
за биоценолошки и позитивни алелопатични интеракции помеѓу култивирани и 
плевелни видови. 
Производството на AGROSTEMIN®  е целосно засновано врз природни суровини. 
AGROSTEMIN®  се произведува врз основа на сопствени биотехнолошки процеси, 
согласно патентното досие на Сојузната канцеларија за патенти бр. 32749 од 
1974 година. 
Автор е д–р Даница Гајиќ, а производител е компанијата „Агростемин“ д.о.о. 
Белград. 

ТОКСИКОЛОГИЈА 

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

− комплекс на активни соединенија: 
амино и органски киселини и нивни деривати (Janjić V. 1980)(3). 

− инхибиторски комплекс (трага): 
Деривати на АБА (кајсија киселина), заситени алифатични јаглеводороди 
и цикличен инхибитор (C8H29N3O7) 

AGROSTEMIN®  не е токсичен за растенијата, животните, луѓето и пчелите, како и 
за човековата околина и не остава резидуални ефекти врз горенаведеното (Rusov 
Č. 1978) (6). Ова е заклучок од тестирањето за токсичност и екоотоксичност на 
AGROSTEMIN®, врз основа на тестовите: 
− ОДРЕД УВАЊЕ НА ПОДГОТОВКАТА Н А ЛД5 0  ПО ВДИ Ш УВАЊЕ КАЈ  СТАОРЦ И  
− ИСПИТ УВА ЊЕ Н А И РИТ А НТН ИОТ  ЕФЕКТ НА П РЕП АРАТ ОТ ВРЗ  ОЧ ИТЕ Н А З АЈА ЦИТЕ  
− ИСТРАЖУВАЊЕ НА И РИТАНТ НИО Т ЕФЕКТ НА ПРЕ ПА РАТОТ ВР З  КОЖ АТА Н А  З АЈАКОТ  
− ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОМЕНИ ВО БЕЛИТЕ ДРОБОВИ И ТОКСИЧНОСТ ПОРАДИ ВДИШУВАЊЕ КАЈ СТАОРЦИ 
− ТЕСТИ РАЊ Е Н А ТОКС ИЧ Н О СТ НА ПРЕ ПА РАТОТ Д АДЕН Н А КОКОШ КИ О РА Л НО  
− ИСПИТ УВАЊ Е НА АКУМ УЛА ЦИЈ АТА ВО С ИСТЕМ ОТ  НА СИ НЏ ИР ОТ НА ИСХ РА НА  
− ТЕСТИ РАЊ Е Н А М УТАГЕН О СТ /  КАН ЦЕР ОГЕНО СТ Н А ПРЕ ПА РАТИ  
− ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТЕ РАТОГЕНИ ОТ ЕФЕКТ Н А П РЕ ПА РАТОТ ВР З  ЕМ Б РИ ОН О Т НА СТАО РЕЦ  
− ИСПИТ УВАЊ Е НА ЕФЕКТИТЕ Н А ПР ЕПА РАТОТ ВР З  ЦЕНТ РА ЛН ИО Т НЕРВЕ Н С ИСТЕМ  
− ЕФЕКТИ Н А П РЕП АРАТ ИТ Е ВР З  УСЛ ОВЕНО ОДНЕСУ ВАЊЕ  
− ТЕСТИ РАЊ Е Н А ТОКС ИЧ Н О СТ НА АГР О СТЕМ И Н Н А  РИБА (К РА П – Karp )  
− ИСТРАЖУВАЊЕ НА ВЛИ ЈА НИЕТО Н А АГР О СТЕМ ИН ВР З  ПОЧ ВАТА  
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ЕКОФИЗИОЛОГИЈА 

Над 300 Југословенски и странски научници и експерти учествуваа во 20–
годишното тестирање и примена на  AGROSTEMIN®. 
Долгорочните студии за примена на AGROSTEMIN® врз разни растителни видови 
покажаа бројни ефекти и врз семето и во фазата на вегетација. 
Кога сортите на полето и зеленчуковите култури се третираат со, AGROSTEMIN® 
се забележува зголемување на енергијата на ртење и вкупна ртење и стапка на 
ртење, почетниот раст е побрз, се добиваат поголем број и подолги корени, а 
масата на сувата материја се зголемува (Jošt M. 1986) (7). 
AGROSTEMIN® се користи со години на поле и зеленчукови култури, овошје и 
винова лоза. Анализирајќи ги постигнатите ефекти во вегетацијата, заклучувајќи 
со плодни, утврдено е зголемување на содржината на хлорофил a, хлорофил b, 
вкупен хлорофил a + b (Kalezić  D., Bogdanović  M. 1983) (8), зголемување на 
интензитетот на фотосинтезата и дишењето (Kalezić R., Plesničar M., Šinžar 
B. 1981)(9), зголемување на содржината на азот во листот на растението пченица 
(Jošt M. 1986) (7). 
Тестови за биотест (Kranjčič B. 1987) (10) кај растенијата Lemnaceae во кратки 
и долги дневни услови, покажа позитивен ефект на AGROSTEMIN®. на процентот 
на цветни и принос на сува материја во растенија со краток и долг ден и дневни 
неутрални растенија. 
Врз основа на ова, се заклучува дека AGROSTEMIN®. има биостимулирачки 
ефект врз фотопериодично неутралните растенија, како што се некои сорти 
пченица и пченка, сончоглед, итн., И кај краткотрајните растенија – просо, соја, 
ориз и некои сорти пченка. 

AGROSTEMIN® – Примена 
AGROSTEMIN® – за мали зрна: пченица, јачмен, 'рж, овес и ориз, 
AGROSTEMIN® – за пченка и сорго, 
AGROSTEMIN® – за маслодајни семиња: сончоглед и соја, 
AGROSTEMIN® – за шеќерна репка, 
AGROSTEMIN® – а домати, пиперки, модри патлиџани, краставици, боранија, 

грашок и грав, 
AGROSTEMIN® – за компири, моркови, јаглики, целер, цвекло, ротквица и кромид, 
AGROSTEMIN® – за зелки (зелка, кеale, карфиол) и салати, 
AGROSTEMIN® – за бобинки: јагода, малина и капина, 
AGROSTEMIN® – за овошје, 
AGROSTEMIN® – за вино лозу и лозен калемове 
AGROSTEMIN® – за ртење на јачмен во производство на слад слад, 
AGROSTEMIN® – за лубеници и дињи, 
AGROSTEMIN® – за цвеќе, 
AGROSTEMIN® – за лековити и ароматични билки, 
AGROSTEMIN® – за фуражни растенија, 
AGROSTEMIN® – за јужно овошје, 
AGROSTEMIN® – за хумични супстанции со биостимулатори, како и за тутун, 

афион, памук, кафе и шеќерна трска. 
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ЕФЕКТИ 

Зголемување на приносот 

Во сегашната примена на AGROSTEMIN®  на култивирани растенија, постигнато 
е значително зголемување на приносот, како што следува: 
- ситни зрна од      400 до      600 kg/ha 
- пченка од      400 до      800 kg/ha 
- сончоглед од      200 до      300 kg/ha 
- соја од      200 до      500 kg/ha 
- шеќерна репка од   2.750 до   8.800 kg/ha 
- домат од 15.000 до 20.000 kg/ha 
- пипер од   2.000 до   3.500 kg/ha 
- компири од   3.000 до   9.000 kg/ha 
- зелка од   3.000 до   6.000 kg/ha 

- карфиол од 1.800 до 2.500 kg/ha 
- грав од    150 до    300 kg/ha 
- јагода од    200 до 1.000 kg/ha 
- малина од    500 до 2.000 kg/ha 
- капина од    300 до 1.000 kg/ha 
- јаболко од 1.400 до 3.000 kg/ha 
- слива од    400 до 1.200 kg/ha 
- цреша од    500 до    800 kg/ha 
- грозје од 2.000 до 8.800 kg/ha 

Биолошки квалитет 

Покрај зголемувањето на приносот на култивирани растенија, утврдено е и 
подобрување на биолошкиот квалитет на овошјето, што е многу важно особено 
од аспект на човечката исхрана, бидејќи овозможува подобра и поздрава 
исхрана на населението и другите живи организми. 

AGROSTEMIN® во Светот 
Врз основа на успешни повеќегодишни испитувања на апликацијата 
AGROSTEMIN®  во Југославија и во светот, постигнати се значајни резултати во 
следните земји: Кина, Кореја, Австралија, Унгарија, Бугарија, Бразил, 
Аргентина, Чиле, Колумбија, Мексико, Германија, Шведска. 

ПРИЗНАНИЈА 

Во 1986 година, Федералниот институт за пронајдоци на СФРЈ и додели златна 
плакета на авторката на „Агростемин“, д–р Даница Гајиќ, за нејзиниот придонес 
во подобрувањето на земјоделското производство и одржувањето на здрава 
човечка околина. 
Светската организација за интелектуална сопственост, како една од агенциите 
на Обединетите нации, и додели златен медал и диплома на авторката д–р 
Даница Гајиќ за 1987 година за нејзиното животно дело „Агростемин“. 
За примена на AGROSTEMIN®  во мали зрна, пченка, сончоглед и соја, шеќерна 
репка, разни зеленчуци, бобинки и други овошја, како и на винова лоза (за 
трпезни и вински сорти), саден материјал за лозје и корен систем, особено го 
истакнуваме придонесот следниве автори: 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/
mailto:office@agrostemin.com


 

 

 ДИПЛОМА ОMPI 



доо Белград, Крал Милутин 26, тел: 381(11) 268 26 64; 381(11) 264 21 52, фах: 381(11) 268 26 64, моб: 381(64) 147 80 08 
http://www.agrostemin.com               e–mail: office@agrostemin.com 

 42 

ЛИТЕРАТУРА 

(1) Кeller, E.R. (1975.): Neue Wäge im Ackerbau, Eine Betrachung über den 
allgemeinen und biologischen Lendbau sowie, über Körnerlegioninosen, 
Schweiz, Landw, Konatshefte, 53, 1–30 

(2)  Zbornik radova sa savetovanja o Ефектиma primene Agrostemina, 
Karađorđevo 1987., Jugoslavija 

(3) Janjić, V. (1980): Prilog proučavanju aminokiselina u semenu kukolja (Agrostemma 
githago L.) i preparatu Agrostemin, Prvi kongres o korovima, 247–253, 
Banja Koviljača, Jugoslavija 

(4) Vrbaški, M. (1982): Doktorska disertacija, Prirodno matematički fakultet 
Univerziteta u Beogradu, Beograd 

(5) Sajdl, V., Kapor S. (1981): Effect of Agrostemin on cytoquinine synthesis 
during the germination of soybean, Proceeding of the International 
Conference on Mechanism of Assimilate Distribution and Plant Growth 
Regulators, 196–206, Piestany, Czechoslovakia 

(6) Rusov, Č. i saradnici (1978): Ispitivanje uticaja Agrostemina na toksičnost, 
Institut za primenu nuklearne energije u poljoprivredi, veterinarstvu i 
šumarstvu, Beograd–Zemun, Jugoslavija 

(7) Jošt, M. i Jošt, M. (1986): Delovanje bioregulatora Agrostemina na neke 
osobine bilja i prinosa zrna pšenice (Triticum aestivum ssp vulgare), 
Poljoprivredni institut Križevci – Križevci, Jugoslavija 

(8) Kalezic, R., Plesnicar, M., Bogdanovic, M. (1983): Chlorophyll synthesis 
during greening in Wheat (Triticum vulgare L.) grown in the presence of 
corn cockle (Agrostemma githago L.), Proceeding of the VI International 
Congress on Photosynthesis, 1–6 August, Brussels, Belgium 

(9) Kalezic, R., Plesnicar, M., Sinzar, B. (1987): Effect of Agrostemin on wheat 
respiration, Advances in research on plant growth bioregulators, CIES, 
Goltze–Druck, Goettingen, Germany 

(10) Kranjčić, B. (1987): Uticaj Agrostemina na Lemnaceae, Zbornik radova sa 
savetovanja o Ефектиma primene Agrostemina, Karađorđevo 1987., 
Jugoslavija 

(11) Gajic, D., and Nikocevic, G. (1973): Chemical allelopathic effect of 
Agrostemma githago upon wheat Fragmenta Herbologica Yugoslavia, 18, 
1–5 Zagreb, Yugoslavia 

(12) Gajic, D., Malencic, S., Vrbaski, S. (1976): Study of quantitative and 
qualitative improvement of wheat yield through Agrostemin as an 
allelopathic factor, Fragmenta Herbologica Yugoslavica, 63, 121–141, 
Zagreb, Yugoslavia 

(13) Gajic, D. (1977): Increase of free tryptophan content in Wheat germ under the 
influence of allantoin and allelopathin, Fragmenta Herbologica 
Yugoslavica, 3, Zagreb, Yugoslavia. 

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


доо Белград, Крал Милутин 26, тел: 381(11) 268 26 64; 381(11) 264 21 52, фах: 381(11) 268 26 64, моб: 381(64) 147 80 08 
http://www.agrostemin.com               e–mail: office@agrostemin.com 

 43 

(14) Krunić, Đ. (1985 do 1986): Višegodišnji uticaji Agrostemina na prinos i 
tehnološki kvalitet šećerne repe, Godišnji izveštaji, PKB "Fabrika šećera", 
Beograd–Padinska Skela, Jugoslavija 

(15) Plazinić, V. (1980, 1981, 1982, 1983): Ispitivanje dejstva Agrostemina na 
osnovne komponente prinosa i kvaliteta soje u proizvodnim uslovima, 
Godišnji izveštaji, PKB "Uljarice", Beograd–Padinska Skela, Jugoslavija 

(16) Plazinić, V. (1984): Efekat bioregulator Agrostemina na prinos, kvalitet i 
zdravstveno stanje nekih sorti soje, The abstract of the 9th World 
Fertilizer Congress, 191–192, Budapest, Hungary 

(17) Stanojević, D. (1981, 1982, 1983): Uticaj Agrostemina na prinos i kvalitet zrna 
suncokreta, Godišnji izveštaji, Zavod za poljoprivredu i tehnologiju, 
Zaječar, Jugoslavija 

(18) Lazic, B., Djurovska M., Markovic, V. (1986): Effect of foliar renutrition on 
the characteristics of quality and yield of green pepper Contemporary 
agriculture, XXIV, N° 1–2, 29–38 Novi Sad, Yugoslavia 

(19) Lazić, B. (1987): Примена Agrostemina u povrtarstvu, Zbornik radova sa 
savetovanja o Ефектиma primene Agrostemina, Karađorđevo 1987., 
Jugoslavija 

(20) Ranković, B., Dragojlović, V. (1981, 1984): Примена Agrostemina na malini, 
Zavod za poljoprivredu Valjevo, Godišnji izveštaji 

(21) Stankovic, D., Rajkovic, N. (1982): Possibility of alleviation of the problem of 
apricot dieback by application of Agrostemin, XXI International 
Horticultural Congress, 29th August–4th September, Hamburg, Germany 

(22) Stankovic, D., Rajkovic, N. (1984): Effect of Agrostemin on pear, I.I.F.–I.I.R. – 
Commission C2 – Avignon (France), Working Group "Pears",1984/1 Acta 
Horticulturae 161, p. 177–178, 1984 

(23) Avramov, L. (1980–1991): Примена Agrostemina u vinogradarstvu, Godišnji 
izveštaji, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu–Katedra za 
vinogradarstvo, Beograd–Zemun, Jugoslavija 

(24) Avramov, L., Žunić, D., Mladenović, K., Lukić, D. (1986): Uticaj 
Agrostemina na koeficijent rodnosti i stepen izmrzavanja okaca u sorte 
Muskat hamburg u belocrkvanskom vinogorju, Jugoslovensko 
vinogradarstvo i vinarstvo, 2–3, Novi Sad, Jugoslavija  

 
 
 

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

	ПРИМЕНА НA:
	Мали зрна
	Начин на примена и време на третман
	Ефекти
	На семето
	Во вегетацијата
	Влијание врз приносот
	Биолошки квалитет


	Пченка
	Начин на примена и време на третман
	Ефекти
	На семето
	Во вегетацијата
	Влијание врз приносот
	Биолошки квалитет


	Сончоглед и соја
	Начин на примена и време на третман
	Ефекти

	Соја
	Сончоглед
	Шеќерна репка
	Начин на примена и време на третман
	Ефекти
	На семето
	Во вегетацијата
	Влијание врз приносот
	Биолошки квалитет


	Тутун
	Начин на примена и време на третман
	Ефекти
	На семето
	Во вегетацијата
	Влијание врз приносот
	Биолошки квалитет


	домат, пипер, краставица, модри патлиџани,  боранија, грашок и грав
	Начин на примена и време на третман
	Ефекти
	На семето
	Во вегетацијата
	Влијание врз приносот
	Биолошки квалитет


	компир, морков, пержун, целер, цвекло, ротквица и лук
	Начин на примена и време на третман
	Ефекти
	На семето
	Во вегетацијата
	Влијание врз приносот
	Биолошки квалитет


	Лиснато (зелка, кељ, карфиол, зелена салата, блитва и спанаќ)
	Начин на примена и време на третман
	Ефекти
	На семето
	Во вегетацијата
	Влијание врз приносот
	Биолошки квалитет


	Бобинки
	Начин на примена и време на третман
	Ефекти
	Во вегетацијата
	Влијание врз приносот
	Биолошки квалитет


	Јаболкасто и коскесто овошје
	Начин на примена и време на третман
	Ефекти
	Во вегетацијата
	Влијание врз приносот
	Биолошки квалитет


	Лубеница, диња и тиква
	Начин на примена и време на третман
	Ефекти
	На семето
	Во вегетацијата
	Влијание врз приносот
	Биолошки квалитет


	СТОЛНИ И ВИНСКИ СОРТИ НА ВИНОВИ ЛОЗИ, ПОДЛОГИ ОД ВИНОВА ЛОЗА, ПРОИЗВОДСТВО НА ЛОЗОВ САДЕН МАТЕРИЈАЛ И САДЕЊЕ ОЖИЛЕНИ КАЛЕМИ
	НАЧИН НА ПРИМЕНА И ВРЕМЕ НА ТРЕТМАН
	ЕФЕКТИ
	Во вегетација
	Влијание врз приносот
	Биолошки квалитет


	ШЕЌЕРНА ТРСКA ( Saccharum officinarum L. )
	Подготовка на саден материјал
	Производство на саден материјал
	За време на сезоната на вегетација
	На почетокот на сезоната
	Во текот на сезоната

	Ефекти
	На саден материјал
	Во вегетација
	Биолошки квалитет


	РОЗA ( Rosa L. )
	Производство на подлоги
	Производство на садници (калеми)
	Производство на сечени цветови
	Ефекти


	ВНИМАНИЕ – ВАЖНО!
	Третман на семе
	Фолијарен третман во вегетација
	Подготовка на растворот

	Дополнителни информации

	AGROSTEMIN® „Глас на природата“
	Како да се добие повисок принос !?
	... квалитет!? ... екологија !?
	AGROSTEMIN®  – што е тоа?
	Токсикологија
	Екофизиологија
	AGROSTEMIN® – Примена
	Ефекти
	Зголемување на приносот
	Биолошки квалитет

	AGROSTEMIN® во Светот
	Признанија
	ДИПЛОМА ОMPI
	ЛИТЕРАТУРА

