
 
AGROGEL 50 g / 1 kg / 25 kg 

 

AGROGEL z vodo tvori želatinasto zmes, 
iz katere rastline postopno črpajo vodo. 

AGROGEL® je okolju prijazen 
superabsorbcijski polimer, ki na svojo 
težo veže več 100-kratno količino vode in 
je zelo primeren za uporabo v kmetijstvu. 

Uporaba:  Pri saditvi ali presajanju 
Rastline z dodanim AGROGELOM  

zalivamo na 10-30 dni. 

 

 

 

AGROGEL je granuliran brezbarven nevtralni polimer, ki na svojo težo veže več 100-
kratno količino vode, zato je zelo primeren za uporabo v cvetličarstvu, vrtnarstvu in 
kmetijstvu. 

- Ima visoko trajnost v prsti, sposobnost absorbiranja in postopnega sproščanja vode, 
kar pomeni boljšo rast rastlin in njihovo preživetje v sušnih obdobjih. 

- Je neškodljiv in okolju prijazen. 
- Razkraja se počasi in je odporen na temperaturne spremembe.  

AAggrrooggeell  ssee  ddooddaajjaa::  
--  vv  vvrreeččkkee  ss  kkoommppoossttoomm  iinn  pprrssttjjoo  zzaa  pprreessaajjaannjjee,,    
--  vv  ssuubbssttrraattee  zzaa  kkaalliitteevv  sseemmeenn,,    
--  nnaa  zzaattrraavvlljjeennee  uuttrrjjeennee  ppoovvrrššiinnee,,    
--  vv  lloonnččkkee  zz  ookkrraassnniimmii  rraassttlliinnaammii,,    
--  zzaa  zzaaššččiittoo  kkoorreenniinn  pprreedd  iizzssuuššiittvviijjoo  vv  ččaassuu  ttrraannssppoorrttaa,,    
--  vv  jjaammiiccee  pprrii  pprreessaajjaannjjuu  rraassttlliinn  iinn  ssaajjeennjjuu  ssaaddnneeggaa  ddrreevvjjaa  tteerr  
vviinnsskkee  ttrrttee..  
 

 
 
Vsebina pakiranja: 
50 g  zadostuje za 50 l zemlje. 
1 kg  zadostuje za 1000  l zemlje. 
25 kg Agrogela zadostuje za 25.000 l zemlje 

 



 
PREDNOSTI  AGROGELA 

 
-IZOGIB PRESADITVENEMU ŠOKU (koreninski laski se zaradi uporabe agrogela ne izsušijo in 

sadika po presaditvi nemoteno raste dalje brez šoka) 

-POVEČUJE ZRAČNOST PRSTI 

-PREPREČUJE NASTAJANJE SKORJE 

-ZAVIRA EROZIJO 

-KOMPENZIRA PREVELIKE KOLIČINE VODE 

-ZMANJŠA IZPIRANJE HRANILNIH SNOVI 

-IZBOLJŠA IZKORISTEK GNOJIL 

-ZADOSTNO DOZIRANJE VODE (rastlina ima na razpolago vse vzame pa toliko kot potrebuje) 

-VEČKRATNO POVRNE STROŠKE 

-PRIHRANEK NA GNOJILU  

-PRIHRANKI NA VODI 

-PRIHRANKI NA ČASU 

-DNEVNA RAZBREMENITEV OBVEZNOSTI 

-BUJNA RAST 

-POSPEŠUJE KALITEV, RAST IN RAZVOJ 

-PODALJŠANA RAST (fižol, paprika, paradižnik),  rastline ostanejo vitalne in lahko še enkrat 

obrodijo 

-VEČJI PRIDELKI  (KORUZA DO 20%,PŠENICA DO 25%) 

-DEKORATIVNO 

-IZDELAVA IKEBAN (ODLIČEN DODATEK V VAZE NA GROBOVIH TER ZA MEŠANICO V 

ZEMLJO) 

-ODLIČEN ZA VIKENDAŠE LJUDI KI SO VELIKO ODSOTNI OD DOMA 

-ZA GOSTILNE, BANKE, PISARNE…… 

-POPOLNOMA NEŠKODLJIV (netoksičen) 

-SVOJE VREDNOTE OHRANJA VEČ LET  

(po petih letih ga je priporočljivo obnoviti ali dodati)  

 


