Ceapă
recomandări de fertilizare

Cultivarea cepei
Ceapa necesită potasiu în aceași proporție ca azotul, iar calciul trebuie aplicat în cantități ridicate. Disponibilitatea
nutrienților este foarte importantă pentru formarea bulbilor. În această fază sunt necesare doze ridicate de azot și potasiu.
Aroma specifica este obținută prin aplicarea îngrășămintelor cu sulf, dar care au o cantitate redusă de azot amoniacal.
Sistemul radicular este slab dezvoltat, din această cauză îngrășămintele trebuie aplicate la 10-15 cm sub sământă. Cea mai
potrivită rețetă de fertilizare pentru cultura de ceapă este una ce conține îngrășăminte cu eliberare controlată și
îngrășăminte foliare. De asemenea, fertilizarea cu îngrășăminte hidrosolubile este utilizată în anumite zone.
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Fertilizarea de bază
Pentru fertilizarea de bază aplicată prin împrăștiere este recomandată utilizarea îngrășămintelor cu eliberare
controlată. În funcție de formulă acestea furnizează nutrieți pentru o perioadă de 2-3 sau 5-6 luni în funcție
de nevoile plantelor. De asemenea, Agromaster poate fi aplicat pe rând, la o distanță de 15 cm față de plantă.
Nu aplicați Agromaster când este instalată o folie de mulcire.

Produs

Forma de azot

Aplicare

Longevitate

doză

perioada de aplicare

Agromaster
11-11-21+14SO3

30% azot
peliculat

500–600 kg/ha

martie / aprilie

Agromaster
11-8-27+2CaO+13SO3

61% azot
peliculat

600–800 kg/ha

martie / aprilie

* Doza finală este calculată în funcție de rezultatele analizelor de apă și sol ce trebuie realizate înainte de stabilirea rețetei de fertilizare.

Noul îngrășământ natural Polysulphate
Polysulphate este un îngrășământ solubil, usor asimilabil de
către plante, reprezentând o soluție de fertilizare eficientă.
Acesta conține patru nutrienți esențiali pentru plante: sulf,
potasiu, magneziu, calciu.

Metodă de aplicare:
• Pe rând cu încorporare inainte de înființarea culturii.
• Prin împrăștiere cu încorporare cu 2 săptâmâni
înainte de înființarea culturilor.

Dosage
Polysulphate
48SO3+14K2O+6MgO+17CaO

250–300
kg / ha

*N
 u este recomandată aplicarea îngrășământului Polysulphate
fără încorporare în sol în cazul culturilor neirigate.

Vrei să afli mai multe
despre E-Max?
Urmărește videoclipul despre tehnologia E-max și află de
ce este mai eficient un îngrășământ peliculat.

Urmărește video

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!
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Urmărește-ne
pe Facebook!

www.icl-sf.ro

Fertilizarea foliară
Ceapa are un sistem radicular slab dezvoltat care are dificultăți în a extrage nutrieții din sol. Aplicarea
fertilizărilor foliare cu Agroleaf Power în fazele corespunzătoare previne apariția carențelor de macro și
microelemente, care pot duce la o producție scăzută și o perioadă scurtă de păstrare.

doză kg/ha

numărul de
tratamente

frecvența aplicării
tratamentelor

Agroleaf Power Total
20-20-20+TE

5–6

2–3

la fiecare
8–10 zile

creșterea bulbilor

Agroleaf Power High K
15-10-31+TE

3–5

3–4

la fiecare
8–10 zile

în funcție
de nevoile plantei

Agroleaf Power Magnesium
10-5-10+16MgO+32SO3+TE

1

3–4

la fiecare
8–10 zile

în funcție
de nevoile plantei

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

3–5

2

la fiecare
8–10 zile

Faza de creștere

Agroleaf Power

4–5 frunze /
creștere vegetativă

Sulful din compoziție Agroleaf Power Magneziu are un efect pozitiv asupra calităților organoleptice ale plantei (gust).

Fertilizarea foliară asigură
un randament ridicat
și o fertilizare echilibrată.
Fertilizarea foliară este o formă rapidă și eficientă prin care putem
furniza nutrienți plantelor. Mulți fermieri au apreciat Agroleaf Power
pentru efectul său preventiv și curativ.

Urmărește video

Sfaturi de aplicare
•

se aplică prin pulverizare o concentrație de 1-1,5%, după doza recomandată la hectar

•

se aplică dimineața devreme sau mai târziu după-amiaza dacă temperatura aerului este sub 25 °C

•

evitați fertilizarea foliară a plantelor care sunt supuse stresului sau în condiții meteorologice
nefavorabile

•

Produsele Agroleaf Power pot fi amestecate cu pesticide și alte îngrășăminte – contactați
reprezentanții noștrii pentru situații specifice

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!

