Hnojiva
pro polní školky

Správná výživa začíná u kořene
Hnojení rostlin pěstovaných ve volné půdě má zajistit vyvážený růst, dobrý tvar a silný kořenový systém. Toho je
možné docílit dodáváním nezbytných živin ve správných dávkách a v období, kdy je rostlina nejlépe využije.

www.icl-sf.cz

Pro efektivní plán hnojení je dobré znát obsah základních
živin v půdě včetně pH a také požadavky rostlin v daném
místě. Využijte poradenství ICL Specialty Fertilizers
a kontaktujte zástupce společnosti pro doporučení
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dávkování a aplikaci správného hnojiva.

Roční potřeba živin v polních školkách
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Dusík (N) je nepostradatelný pro vyvážený
růst, ale velmi náchylný k vyplavování, a proto
v mnoha případech rostlinám chybí.
Fosfor (P) je nezbytný pro správný rozvoj
kořenového systému.
Draslík (K) utvrzuje pletiva a zajišťuje kompaktní
tvar rostlin
Hořčík (Mg) podporuje fotosyntézu a dodává
rostlinám sytě zelenou barvu.

Tip: V půdě s nevhodným pH je příjem živin dosti omezen. Díky tomu mohou rostliny trpět nedostatkem živin,
i když jich je v půdě dostatek.

Hnojivo s řízeným uvolňováním živin
Hnojiva musejí optimálně fungovat každý den po celou sezónu. Agromaster
je kombinací vyspělé technologie E-Max a zvláště vybraných granulí
konvenčního hnojiva.
Tato účinná kombinace zajišťuje řízené uvolňování dusíku i vysoce kvalitní výkon
prostřednictvím jediného uniformního produktu. Hnojiva Agromaster obsahují
až 93 % z celkového dusíku obaleného speciální prykyřicí E-Max. Tato pryskyřice
uvolňuje živiny po celou garantovanou dobu podle aktuální potřeby rostlin
a nedochází tak k nárazovému přebytku živin a jejich vymývání.
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Výhody produktu Agromaster

1

Minimální ztráty dusíku vymýváním

2

Uvolňuje živiny v souladu s potřebami rostlin

3

Ekologické využití živin

4

Vyvážený růst bez nárazového přehnojení

5

Vyrovnaný tvar rostlin

Tipy pro použití hnojiv Agromaster
• Agromaster aplikujte ideálně do řádku pod povrch půdy nebo volně rozhozem.
• Při aplikace do řádku, aplikujte Agromaster nejméně 10 cm od rostliny.
• V případě přesné aplikace do řádku je možné snížit dávkování až o 30 %.
• V prvním roce aplikujte Agromaster těsně před sázením mladých rostlin.
• Pro efektivní využití hnojiva, aplikujte před deštěm nebo plochu zavlažte.
• Agromaster lze kombinovat s hnojivy Agroleaf Power nebo Universol.
• Aplikací 5–10 cm pod povrch půdy zabráníte smívání granulí při závlaze
aplikace do řádku

aplikace rozhozem

a intenzívnějších deštích.

Hnojiva s řízeným uvolňováním živin jsou přizpůsobena potřebám rostlin
Tradiční hnojiva podléhají

Aplikace CRF hnojiv

Standardní NPK hnojiva

rychlému rozkladu, což způsobuje
nedostatek prvků v okamžiku, kdy

dostupné
živiny

rostliny rostou intenzivně a mají
vyšší nároky na živiny. Rychlost
uvolňování živin z hnojiv s řízeným
uvolňováním (CRF) je přizpůsobena
rychlosti růstu rostlin a měnícím se

dostupné
živiny

potřeba

potřeba

výživovým potřebám.

Listová výživa pro každou situaci
Listová hnojiva Agroleaf Power jsou ideálním doplňkem k hnojení do půdy.
Agroleaf Power obsahuje mimo běžných živin také technologie DPI a M-77, které
zefektivňují příjem živin a jejich využití rostlinou s okamžitou a trvající reakcí. Díky
použitým přísadám v podobě biostimulantů, zvyšuje Agrolaef Power fotosyntézu
rostlin a jejich celkovou odolnost v průběhu roku. Agroleaf lze nejlépe použít pro
stimulaci růstu, uvolnění stresu v nepříznivých podmínkách nebo pro rychlou
nápravu nedostatků živin.

Výhody produktů Agroleaf Power

1

Listová výživa Agroleaf Power umožňuje rychlou absorpci živin rostlinou

2

Velmi krátký reakční čas, produkty jsou ideální jako kurativní listová výživa

3

Technologie M-77 a DPI podporují fotosyntézu

4

Vynikající distribuce a příjem živin díky technologii M-77

Tipy pro použití listové výživy Agroleaf Power
• Využijte rychlý účinek Agroleaf Power pro docílení sytě zelené barvy před
výstavou nebo prodejem.
• Použijte Agroleaf Power High K 1–2 týdny před příchodem mrazíků k omezení
poškození mrazem.
• Pro doplnění hořčíku (Mg) použijte Agroleaf Power Magnesium. To rostliny
ocení zejména, pokud jsou pěstovány v půdách s vyšším pH.
• Hnojivo aplikujte ideálně při vyšší vzdušné vlhkosti, kdy může rostlina přjímat
živiny z listu po delší dobu.

Výběr vhodného hnojiva Agromaster
Požadavek

Formulace

Použití

Velké přírůstky a větvení

Agromaster 25-5-10+2MgO
(2–3 měsíce)

Pro rostliny s vyššími nároky na dusík (N) během vegetace
(Buxus, Prunus), nebo v první polovině sezóny

Vyvážený růst (větvení, barva, tvar)

Agromaster 19-5-20+2MgO
(2–3 měsíce)

Pro rostliny pěstované se zaměřením na tvar nebo pro
aplikaci v druhé polovině sezóny (jehličnany, alejové stromy)

Jediná aplikace za sezónu

Agromaster 16-8-16+5MgO
(5–6 měsíců)

Pro rostliny hnojené jednou ročně na začátku sezóny
(keře, růže)

Dávkování a doporučená doba aplikace hnojiva Agromaster
Rostlina
Listnaté stromy
Jehličnaté stromy
Stále zelené

Doba použití

Produkt

L

Ú

Agromaster 25-5-10+2MgO

B

D

✓

✓

K

Č

✓

L

P

✓

200 kg/ha
250 kg/ha
200 kg/ha

✓

Agromaster 25-5-10+2MgO

200 kg/ha

✓
✓

300 kg/ha

✓

Agromaster 19-5-20+2MgO

300 kg/ha

✓
✓

Dávka

300 kg/ha
✓

Agromaster 25-5-10+2MgO

Agromaster 16-8-16+5MgO (5–6 měsíců)

Ř

✓

Agromaster 19-5-20+2MgO

Keře, růže

Z

✓

Agromaster 19-5-20+2MgO

Alejové stromy
(ve 2. roce)

S

200 kg/ha

Agromaster 19-5-20+2MgO

Agromaster 19-5-20+2MgO

Č

800 kg/ha

✓

Použití listové výživy Agroleaf Power
Produkt

Agroleaf Power Total
20-20-20+TE

Popis
Univerzální listové hnojivo pro doplnění
živin během celé sezóny. Krátkodobé
ozelenění „Green-Effect“ – 2 týdny před
expedicí.

Agroleaf Power High N
31-11-11+TE

Doplněk výživy k hnojivům Agromaster
nebo Osmocote – zejména v první polovině
sezóny. Doplněk dusíku a stopových prvků
pro kultury hnojené draselnými hnojivy do
půdy s požadavkem na kompaktní růst.

Agroleaf Power High P
12-52-05+TE

Stimuluje pletiva k růstu kořenů a tvorbě
pupenů.

Agroleaf Power High K
15-10-31+TE

Akceleruje dozrávání a podporuje lepší
zbarvení.

Agroleaf Power Calcium
11-05-19+9CaO+2.5MgO+TE

Agroleaf Power Magnesium
10-05-10+16MgO+32SO3+TE

Zlepšuje kvalitu rostlin a prodlužuje
jejich životnost.

Zlepšuje tvorbu chlorofylu.

Použití

Dávkování

Univerzální doplnění živin během celé sezóny 200-300g/100l, každé 2 týdny
Pro podporu růstu ve fázi zakořeňování

200-300g/100l, 2 x během prvních
3 týdnů po přesazení

Pro rychlé ozelenění „Green- Effect“

200–300g/100l, jednorázově

Pro podporu rašení pupenů a větvení během
jarní sezóny

300g/100l, 2 aplikace během 3 týdnů

Pro podporu růstu během specifických
situací (N-boost effect)

300g/100l, 2 aplikace během 3 týdnů
150g/100l, každé 2 týdny celosezónně

Stimulace růstu kořenů po přesazení

300g/100l, 2 aplikace během
prvních 2 týdnů po přesazení

Během posledních týdnů pěstované kultury

150g/100l, každých 14 dní během
druhé poloviny kultivace.

Kompletní balíček mikroprvků pro lepší
zbarvení listů

200–300g/l, 2 aplikace během
posledních 2 týdnů před expedicí

Pro silné a zdravé rostliny v průběhu celé
100g/100l, týdně
vegetace – zejména v oblastech s měkkou vodou
Během celé sezóny – zejména tam, kde voda
obsahuje vyšší množství sodíku
Pro situace, kde je potřeba vyvážená výživa
s extra porcí hořčíku (měkká voda)
V případě, že vaše rostliny vyžadují vice
hořčíku: růže, modré jehličnany, bylinky

Distributor

Obchodní zástupci

BB Com s.r.o.
Kunčická 465
561 51 Letohrad
+420 607 808 727
bbcom@bbcom.cz

Vladimír Kuchař
+420 733 735 485, vladimir.kuchar@bbcom.cz

www.bbcom.cz

Zbyněk Ptáček
+420 608 820 440, zbynek.ptacek@bbcom.cz

Ester Světlíková
+420 733 535 868, ester.svetlikova@bbcom.cz

100g/100l, týdně v první polovině sezóny
100g/100l, každé 2–3 týdny v druhé
polovině sezóny
150g/100l, každé 2–3 týdny během
celé vegetace

ICL Specialty Fertilizers, Česká republika a Slovensko
Ing. Vít Chmel, MBA
Tel: +420 602 446 950, E-mail: vit.chmel@icl-group.com
www.icl-sf.cz

