
Produs Momentul aplicării Doză

Agroleaf Liquid Booster 25-0-0+2MgO+ME
––– sau –––
Agroleaf Liquid NitroS 17-0-0+17,5 SO3+0,4 Mn+0,4 Zn

Primul internod vizibil
5–10 l/ha

5–10 l/ha

Agroleaf Liquid Balance 10-10-10+ME
––– sau –––
Agroleaf Liquid Mangan 6 % Mn

Al doilea internod vizibil
3–5 l/ha

1–2 l/ha

Agroleaf Liquid High K 8-8-16+ ME
––– sau –––
Agroleaf Liquid High N 15-5-5+ME

Înainte de înflorit sau stadiul 
de „lapte” al boabelor

3–5 l/ha

5–10 l/ha

Grâu de iarnă
recomandări de fertilizare

Cerințe specifice culturii
Sol
pH-ul optim pentru grâul de iarnă este 6.5. Când pH-ul este sub 5.5, producțiile sunt pot fi mai mici, din cauza probabilității 
apariției carențelor de P, Mo şi Ca. Pe soluri cu pH >7.5 pot apărea deficiențe de B, Cu, Fe, Mn, P şi Zn.

Temperatură
Grâul de iarnă preferă temperaturi de 15 – 25 °C în timpul germinării, dar poate tolera şi temperaturi între 2 – 30 °C. Temperatura 
optimă la înfrățire şi diferențierea spicului este de 6 – 9 °C.

Macronutrienţi
Dacă discutăm despre producția principală (boabe) care este colectată în timpul recoltatului, azotul este, de departe, cel mai 
important element care trebuie aplicat pentru compensarea nutrienților extraşi din sol. Dar, dacă discutăm şi de producția 
secundară (de exemplu, paiele), potasiul este la fel de important ca azotul, în timp ce fosforul reprezintă nu mai mult de 25% din 
necesarul de N & K.

Micronutrienţi
Dacă discutăm de recolta principală,care este colectată în timpul recoltatului, Mn, Zn şi Cu trebuie aplicate în următorul raport 
1 : 0.5 : 0.25. Dar, dacă discutăm şi de producția secundară (inclusiv paiul), rata de aplicare a Mn trebuie să fie cel puțin dublată, iar 
raportul dintre Mn, Zn şi Cu trebuie să fie 2 : 0.5 : 0.5

Fertilizarea de bază1
Produs Momentul aplicării Doză

PK PLuS 29-5+2MgO+7S+21 CaO
PK PLuS 20-20+2MgO+6S+15CaO
PK PLuS 18-18+6MgO+6S+15CaO

Înainte de semănat, 
prin împrăştiere 250–350 kg/ha  

Polysuphate 
0-0-14+17CaO+6MgO+48SO3

Înainte de semănat prin împrăştiere  
şi incorporare  

și/sau 
prin împrăştiere primăvara devreme (martie).

150–250 kg/ha

Agromaster 40-0-5, 1-2 luni Primăvara devreme, la repornirea în vegeta-
ție. (primul internod şi/sau frunza stindard) 150–200 kg/ha

Fertilizarea foliară2

Alegeți dozele de aplicare în funcție de analiza solului și managementul fertilizării (unele culturi pot avea nevoie de fertilizare suplimentară pentru a se 
îndeplini cerințele specifice). Pentru mai multe informații despre produsele noastre, vă rugăm vizitați www.icl-sf.com sau contactați reprezentantul de 
vânzări ICL SF din zona dvs.!
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Dinamica asimilării nutrientilor de către grăul de iarnă (kg/ha)

Accesaţi site-ul 

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

Contactaţi-ne online!

Reprezentanții noștrii sunt 
gata sa vă răspundă la orice 
întrebare.

Descarcă! www.icl-sf.ro Urmărește-ne 
pe Facebook!

ICL Specialty Fertilizers, Romania

Irinel Lincă  
Telefon: 0726.689.752
Email: Linca.Irinel@icl-group.com

Pentru sfaturi și recomandări  
contactați reprezentanții nostrii

www.icl-sf.ro

Catalogul Polysulphate

Află totul despre familia de 
îngrășăminte Polysulphate.

Sfaturi de aplicare
• Aplcați o soluție de 1-1,5 %, păstrând doza recomandată la hectar.
• Aplicați dimineată sau seară, când temperaturile sunt sub 25 oC
• Evitați aplicarea când planta este stresată.
• Adăugați un surfractant pentru a îmbunătăți aderența soluției.
• Produsele Agroleaf Power şi Agroleaf Liquid pot fi amestecate cu pesticide 

sau alte îngrăşăminte – contactați consilierii noştri pentru mai multe informații.
• Nu amestecați cu produse care conțin Cupru.
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Agroleaf Power High P 12-52-5+ME Înainte de înfrățire 3–5 kg/ha

Agroleaf Power High N 31-11-11+ME Primul internod vizibil 3–5 kg/ha

Agroleaf Special Mn  12% Mn EDTA
––– sau –––
Agroleaf Special Zn  14% Zn EDTA

Primul internod vizibil 0,3–0,5 kg/ha

Agroleaf Power Total 20-20-20+ME Al doilea internod vizibil 3–5 kg/ha

Agroleaf Power High K 15-10-31+ME
--- sau ---
Agroleaf Power High N 31-11-11+ME

Înainte de înflorit sau stadiul 
de „lapte” al boabelor 3–5 kg/ha

Regulator de Ph pentru aplicare foliară
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, scade pH-ul și, hrănește planta și îmbunătățește absorbția nutrienților. 

Atenție: Pekacid este un acid foarte eficient cu o putere mare de neutralizare 
a bicarbonaților. Utilizați cu atenție aplicația PeKacid pentru a doza corect produsul.

Fertilizarea foliară este o formă rapidă și eficientă prin care putem 
furniza nutrienți plantelor. Mulți fermieri au apreciat Agroleaf Liquid 
pentru efectul său preventiv și curativ.

Fertilizarea foliară asigură 
un randament ridicat  
şi o nutriție echilibrată.

Urmărește video
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Schema generală de aplicare  
a produselor ICL la cultura iarnă.

Urmărește videoclipul despre Polysulphate 
și află de ce este un îngrășământ unic!

Vrei să afli mai multe 
despre Polysulphate?

Urmărește video

Tehnologia de eliberare E-Max constă într-un înveliș polimeric ce 
acoperă granulele de îngrășământ și asigură o eliberare controlată 
a nutrienților. Eliberarea se realizează în funcție de umiditate și tem-
peratură în paralel cu cerințele plantelor.

Noul îngrășământ 
natural 

Tehnologia E-Max Release

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.

Cantitățile de nutrienți extrase din sol 
pentru o producție de 6 tone.

Sursa: Fertilizers Removal App

https://www.polysulphate.com/hu/
https://www.polysulphate.com/hu/
http://www.polysulphate.com/ro/polysulphate-family/
http://www.polysulphate.com/ro/polysulphate-family/
https://icl-sf.com/hu-hu/explore/zoelds-g-gyuemoelcs-s-sz-nt-foeldi-noev-nyek/szab-lyozott-t-panyag-lead-s-m-tr-gy-k/agromaster/
https://icl-sf.com/hu-hu/explore/zoelds-g-gyuemoelcs-s-sz-nt-foeldi-noev-nyek/lombtr-gy-z-s/agroleaf-liquid
https://www.polysulphate.com/uploads/Documents/icl-publications/ICLF-productline-ro.pdf
http://www.icl-sf.ro
https://icl-sf.com/hu-hu/explore/zoelds-g-gyuemoelcs-s-sz-nt-foeldi-noev-nyek/lombtr-gy-z-s/agroleaf-power
https://youtu.be/RfWtKco7-GY
https://youtu.be/RfWtKco7-GY
https://icl-sf.com/hu-hu/products/specialty_agriculture/2094-agroleaf-power-high-p
https://icl-sf.com/hu-hu/products/specialty_agriculture/2094-agroleaf-power-high-p
https://icl-sf.com/hu-hu/products/specialty_agriculture/2094-agroleaf-power-high-p
https://www.youtube.com/watch?v=22fxu04eiaY
https://www.youtube.com/watch?v=22fxu04eiaY
http://www.polysulphate.com/ro/polysulphate-family/
https://icl-sf.com/hu-hu/explore/zoelds-g-gyuemoelcs-s-sz-nt-foeldi-noev-nyek/szab-lyozott-t-panyag-lead-s-m-tr-gy-k/agromaster/
https://icl-sf.com/hu-hu/explore/zoelds-g-gyuemoelcs-s-sz-nt-foeldi-noev-nyek/szab-lyozott-t-panyag-lead-s-m-tr-gy-k/agromaster/
http://www.polysulphate.com/ro/polysulphate-family/
https://icl-sf.com/hu-hu/explore/zoelds-g-gyuemoelcs-s-sz-nt-foeldi-noev-nyek/szab-lyozott-t-panyag-lead-s-m-tr-gy-k/agromaster/
https://icl-sf.com/hu-hu/explore/zoelds-g-gyuemoelcs-s-sz-nt-foeldi-noev-nyek/szab-lyozott-t-panyag-lead-s-m-tr-gy-k/agromaster/



