
 

 

AGROMEDIUM 

 

Digitális szerjegyzék és információs adatbázis 
 

Az Agromedium egy internetkapcsolat nélkül is működő növényvédőszer jegyzék és 

információs adatbázis. A telefonos applikációban a termékek 24 tulajdonságára tudunk 

szűrni, az engedélyokiratok mellett, a kiemelt gyártói ajánlatok is megtalálhatóak benne. 

 

A benne levő adatbázis nagy, de ennek ellenére egyszerűen használható, a felhasználók számára 

a lényegi információ szembetűnő. Fontos kiemelni, hogy az AGROMEDIUM 

internetkapcsolat nélkül is működik, az engedélyokiratok, és a kiemelt gyártói ajánlatok is 

megtalálhatóak benne. A letöltésével, egy keresőfelülettel rendelkező növényvédőszer 

jegyzéket és információs adatbázist tehetünk zsebre. 

 

A szoftver elérhető Android és iOS rendszerű készülékekre is, letöltése ingyenes. A 

keresőrendszerében a növényvédőszereknek 24 tulajdonságára lehet szűrni, akár 

kombinálva, összetett módon. Az első, amelyben feldolgozásra került a készítmények 

fenológiai állapot szerinti kijuttatása, a kezelések maximális száma és a kezelések között 

eltelt minimális idő is. A terméktulajdonságok mellett megatalálhatók, az engedélyokiratok is 

a módosításaikkal együtt. 

 

A termékek mellett a csomagajánlatokról is informálódhatunk, és kereshetjük köztük a 

számunkra megfelelőt. A fő képernyőn navigálhatunk az elsődleges információk között, mint a 

terméknév, hatóanyag, kultúra, dózis, élelmezésegészségügyi várakozási idő, a készítmények 

kijuttatása fenológiai állapot szerint, a kezelések maximális száma és a kezelések között eltelt 

minimális idő. További tartalom a termékek részletes menüpontja alatt található. 

 

A sűrűn használt termékeket, csomagokat könyvjelzővel jelölhetjük, amivel egy külön tárban 

rögzíti a szoftver. A termékadatlapokhoz feltöltésre kerültek a növényvédőszerek 

engedélyokiratait, és a már egyszer letöltött engedélyokiratokat egy külön tárba teszi a program, 

így bármikor újra elő vehetjük a készülékről. 

 

A növényvédőszer adatbázis mellett a kiemelt gyártói ajánlatok is elérhetők a szoftverből. A 

legjobb döntés meghozása érdekében, érdemes megismerni a lehetőségeinket, ezért hoztuk létre 

az „Aktuális ajánlatok” menüpontot és a további értesítő felületeket. 

 

A frissítésekről, javításokról, új engedélyekről időközönként értesítést küld az applikáció, így 

azok letöltésével mindig aktualizálhatjuk a szerjegyzéket. 

 

Az AGROMEDIUM azért készült, hogy a legjobb döntés meghozása érdekében, a legtöbb 

információt biztosítsa, a gazdálkodók és szaktanácsadók számára.  

 

Az adatbázis folyamatos felügyelettel rendelkezik, ezért a változások rövid időn belül frissítésre 

kerülnek.  

 

A mai gyorsan változó mezőgazdasági környezetben biztos segítséget nyújt, az 

AGROMEDIUM a zsebünkben! 

 



 

 

 
 

Barátsággal: Muntyán Krisztián 

Növényorvos 

 

Tel: 

+36 70 414 74 56 

 

E-Mail: 

info@agromedium.com 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/agromedium/ 

 

Instagram: 

https://www.instagram.com/agromedium/ 

 

Web: 

https://agromedium.com/ 
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