Ardei
recomandări de cultură

Această cultură se dezvoltă bine atunci când temperaturile din timpul nopţii și a zilei sunt cuprinse între
16–18 ºC și respectiv 20–25 ºC. Ardeiul gras crește mai bine pe soluri argilo--nisipoase cu o bună drenare
și un pH între 6-6,8. Plantele au nevoie un nivel mai ridicat de azot la începutul perioadei de creștere
vegetativă și după formarea fructelor. Ardeii necesită o cantitate mare de potasiu și calciu. Potasiul este
extras din sol cu aproximativ 50% mai mult decât azotul. Deficiența de calciu produce în mod inevitabil
”putregaiul apical” al fructelor.

Fertilizare de bază
Produsul

Longevitate

Doza kg/ha

Agromaster 16-10-16+2MgO+27SO3
-- sau -Agromaster 19-5-19+3MgO+22SO3
-- sau -Agromaster 11-8-27+2CaO+1.2MgO+13SO3

400-600 kg/ha

* Timpul de eliberare a nutriențior (longevitate) este calculată la o temperatură de 21o C.
** R
 ecomandările prezentate în această fișă tehnologică se bazează pe condiții specifice. Alegeți dozele de aplicare în funcție de analiza solului și de managementul fertilizării.
Pentru mai multe informații despre produsele noastre, vă rugăm să vizitați https://icl-sf.com/ro-ro/ sau contactați reprezentantul ICL SF din zona dumneavoastră!

Fertirigare
Technology

În completarea fertilizării de bază se recomandă aplicarea fertilizării prin picurare. Această metodă completează fertilizarea de bază, furnizând cantități ridicate de nutrienți în apropierea sistemului radicular împreună cu apa de irigat.

Faza de creștere

Produsul

Doza kg/ha*

Plantare – Creștere vegetativă

Agrolution pH Low 15-30-15+ME
+
Agroluțion pH Low 20-20-20+ME

Creștere vegetativă – Legarea fructelor

Agroluțion pH Low 20-20-20+ME
+
Agrolution Special 14-8-22+5CaO+2MgO+ME

10-15

Creșterea fructelor – Prima recoltare

Agrolution Special 14-8-22+5CaO+2MgO+ME
+
Agroluțion pH Low 10-10-40+ME

60-75

Prima recoltare – Ultima recoltare

Agrolution Special 14-8-22+5CaO+2MgO+ME
+
Agroluțion pH Low 10-10-40+ME

85-100

5-10
15-20

45-55

15-25

25-50

Numărul
tratamentelor
săptâmânal

săptâmânal

săptâmânal

săptâmânal

Pachet de microelemente Agrolution pH Low 15-30-15+Me: 0.16 % FIER (Fe) - solubil în apă chelat EDTA, 0.06 % Mangan (Mn) - solubil în apă chelat EDTA,
0.01 % BOR (B) - solubil în apă, 0.010 % CUPRU (Cu) - solubil în apă, 0.010 % ZINC (Zn) - solubil în apă, chelat EDTA, 0.006 % MOLIBDEN (Mo) - solubil în apă
Pachet de microelemente Agroluțion pH Low 10-10-40+Me: 0.16 % FIER (Fe) - solubil în apă, chelat EDTA,0.06 % Mangan (Mn) - solubil în apă, chelat EDTA,
0.01 % BOR (B) - solubil în apă, 0.010 % CUPRU (Cu) - solubil în apă, 0.010 % ZINC (Zn) - solubil în apă, chelat EDTA, 0.006 % MOLIBDEN (Mo) - solubil în apă
Pachet de microelemente Agrolution Special 14-8-22+5CaO+2MgO+Me: 0.16 % FIER (Fe) - solubil în apă, chelat EDTA,0.06 % Mangan (Mn) - solubil în apă, chelat EDTA,
0.01 % BOR (B) - solubil în apă, 0.010 % CUPRU (Cu) - solubil în apă, 0.010 % ZINC (Zn) - solubil în apă, chelat EDTA, 0.006 % MOLIBDEN (Mo) - solubil în apă
*R
 ecomandările prezentate în această fișă tehnologică se bazează pe condiții specifice. Alegeți dozele de aplicare în funcție de analiza solului și de managementul fertilizării.
Pentru mai multe informații despre produsele noastre, vă rugăm să vizitați https://icl-sf.com/ro-ro/ sau contactați reprezentantul ICL SF din zona dumneavoastră!

Regulator de Ph pentru apa dură
Nova PeKacid este un acid solid care combină avantajele și eficiența acidului fosforic cu ușurința
și siguranța manipulării unui îngrășământ solid cristalin. Nova Pekacid dizolvă bicarbonații, curăță
instalația de picurare, scade pH-ul, hrănește planta și îmbunătățește absorbția nutrienților.
Atenție: Pekacid este un acid foarte eficient cu o putere mare de neutralizare a bicarbonaților
și se utilizează doar după realizarea unor analize specifice. Pentru recomandări personalizate
contactați reprezentanții ICL.

Catalogul E-max!

Accesați site-ul

Contactați-ne online!

Află totul despre îngrășămintele
cu eliberare controlată

Fiecare produs este descris
în detaliu – ingrediente,
instrucțiuni și fișă de
securitate.

Reprezentanții noștrii sunt
gata sa vă răspundă la orice
întrebare.

Descarcă!

Urmărește-ne
pe Facebook!

www.icl-sf.ro

Fertilizarea foliară
Fertilizarea foliară aplicată în faza potrivită de vegetație este cea mai rapidă și eficientă metodă de a furniza nutrienți
usor de asimilat de către plantă.

* Fertilizarea foliară nu înlocuiește fertilizarea de bază sau fertirigarea.
Faza de creștere

Produs

Plantare /

Agroleaf Power High P 12-52-5 + ME*

5 kg sau 1%

1

Creșterea vegetativă/

Agroleaf Power Total 20-20-20+ME*

5 kg sau 1%

2 (la interval de 7-14 zile)

Agroleaf Power Total 20-20-20+ME*

5 kg sau 1%

1

Agroleaf Power High K 15-10-31 + ME*

5 kg sau 1%

2 (la interval de 7-14 zile)

Agroleaf Power Calcium
11-5-19+9CaO+2.5MgO+ME **

5 kg sau 1%

2-3 (la interval de 7-14 zile)

Agroleaf Power High K 15-10-31 + ME*

5 kg sau 1%

2-3 (la interval de 7-14 zile)

Creșterea vegetativă/
Legarea fructelor

Prima recoltare /
Ultima recoltare

Doza/ha

Numărul de tratamente

Pachet de microlemente Agroleaf Power High P: 0.14% FIER (Fe) - chelat DTPA, 0.070% CUPRU (Cu),0.07% MANGAN (Mn) - chelat EDTA,0.070% ZINC (Zn), 0.03%
BOR (B),0.001% MOLIBDEN (Mo)
Pachet de microelemente Agroleaf Power Total: 0.14% FIER (Fe) - chelat DTPA,0.070% CUPRU (Cu),0.07% MANGAN (Mn) - chelat EDTA,0.070% ZINC (Zn),0.03%
BOR (B), 0.001% MOLIBDEN (Mo)
Pachet de microelemente Agroleaf Power High K: 0.14% FIER (Fe) - chelat DTPA,0.070% CUPRU (Cu), 0.07% MANGAN (Mn) - chelat EDTA,0.070% ZINC (Zn), 0.03%
BOR (B), 0.001% MOLIBDEN (Mo)
Pachet de microelemente Agroleaf Power Calcium: 0.25% FIER (Fe) - chelat DPA, 0.030% CUPRU (Cu) chelat EDTA, 0.13% MANGAN (Mn) - chelat EDTA, 0.030%
ZINC (Zn) chelat EDTA, 0.04% BOR (B), 0.020% MOLIBDEN (Mo)

Sfaturi de aplicare
•

Aplicați o soluție de 1-1,5%, menținând doza recomandată la hectar.

•

Realizați tratamente în cele mai răcoroase momente ale zilei.

•

Evitați aplicarea atunci când plantelor sunt sub stres sau în condiții nefavorabile.

•

Produsele Agroleaf Power pot fi amestecate cu pesticide sau alte îngrășăminte.
Nu amestecați cu produse care conțin cupru.

•

Agroleaf Power Calcium trebuie aplicat separat, fără a se combina cu alte îngrășăminte foliare.

Portofoliu complet
Agroleaf Power

Urmăriți-ne
pe YouTube

Portofoliu complet de
AgroleafPower, inclusiv
recomandări pentru
diverse culturi.

Încărcăm periodic informații
despre tehnologiile ICL și
experiența clienților noștrii.

Descarcă!

Pentru sfaturi și recomandări
contactați reprezentanții nostrii
ICL Specialty Fertilizers, Romania
Irinel Lincă
Telefon: 0726.689.752
Email: Linca.Irinel@icl-group.com

www.icl-sf.ro

Urmăriți-ne!

