
recomandări de fertilizare

Fertilizarea de bază

Fertigare
Gama Agrolution pHLow este un îngrășământ fără cloruri creat pentru fertirigarea pomilor fructiferi. Natura acidă a 
Agrolution pHLow înseamnă că toate elementele nutriționale se dizolvă mai eficient, chiar și în apă dură. Este compus 
din cele mai pure ingrediente iar toate microelementele din îngrășământ sunt chelate. Va păstra liniile de picurare 
curate, fără depuneri sau precipitări din cauza calcarului. Agrolution pHLow este o metodă sigură, în comparație cu 
utilizarea și manipularea acizilor minerali lichizi.

Doza recomandată: 10–30 kg / ha / săptămână
 Dacă nu se utilizează Agromaster, cantitatea de îngrășăminte hidrosolubile s-ar putea mări cu 10-30%.
 îngrășăminte solubile în apă – 10–15kg/100 lit (25ºC).

Produsul Faza de aplicare Kg / ha

Agromaster 
16-8-16+5MgO+16SO3

La plantare 150–250 kg/ha  

Polysuphate 
14%K2O, 6%MgO, 17%CaO, 48%SO3

Înainte de plantare 150 kg/ha 

Produsul Faza de aplicare Kg / ha

Agromaster 
19-5-19+3MgO+22SO3

Primăvara,  
aplicat pe rând. 200 kg/ha  

Polysuphate 
14%K2O, 6%MgO, 17%CaO, 48%SO3

Primăvara,  
aplicat pe rând. 200–300 kg/ha

Fertilizarea foliară
Fertilizarea foliară este o metodă rapidă și extrem de eficientă de a furniza necesarul de nutrienți. Această metodă se 
poate utiliza când sistemul radicular nu poate extrage din sol nutrienții datorită condițiilor meteo sau reacției solului. 
Agroleaf Power oferă o gamă variată de îngrășăminte ce oferă soluții pentru fiecare fază de vegetație.  

Faza de aplicare  Agroleaf Power Kg/ha Efectul

Apariția primelor frunze – Dezmugurit. Agroleaf Power Total 
20-20-20+TE* 3-5 Accelerarea  creșterii vegetative

Înainte de înflorit – Faza de buton roz. Agroleaf Power High P 
12-52-5 + TE* 3-5

Simularea înfloritului și calitatea polenului.  
Benefic pentru refacerea daunelor provocate  
mugurilor de-alungul iernii.

100% Căderea petalelor 
Legarea fructelor

Agroleaf Power Calcium 
11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE ** 3-5 Supliment de Ca și Mg

Creșterea și dezvoltarea fructelor
Produsele se alternează și se aplică la 
interval de 7-14 zile.

Agroleaf Power Calcium 
11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE **
Agroleaf liquid Calcium+ 
8-0-0+13,8 CaO

3-5
Supliment de Ca și Mg
Ca - pentru îmbunătățirea  dezvoltării celulelor.

Maturarea fructelor
Produsele se alternează și se aplică la 
interval de 7-14 zile. 

Agroleaf Power High K 
15-10-31 + TE* 3-5 Calitatea fructelor + mărime,  

gust culoare + rezistență la pastrare

Post recoltare. Agroleaf Power Total 
20-20-20+TE* 3-5 Stimularea acumulării substanțelor  

de rezervă pentru anul următor

* Timpul de eliberare a nutriențior (longevitate) este calculată la o temperatură de 21° C. Doza finală se calculează în funcție de analizele de sol.
**  Recomandările 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!

Faza de dezvoltare a plantei

Odată cu prima irigare  
(sfârșit de aprilie început de mai)

Agrolution pHLow 
20-20-20+TE*

Formarea și dezvoltare fructelor Agrolution pHLow 
15-30-15+TE*

De la legarea fructelor până cu 30 zile înainte de recol-
tat se aplică la fiecare 2 – 3 săptămâni

Agrolution Special 14-8-22+5CaO+2MgO+TE**
Agrolution Special 14-7-14+14CaO+TE**

Maturarea fructelor Agrolution pHLow 
15-13-25+TE*

Post recoltare Agrolution pHLow 
10-10-40+TE*
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*B 0.01, Cu 0.010, Fe 0.16, Mn 0.06, Mo 0.006, Zn 0.010         **B 0.01, Cu 0.010, Fe 0.16, Mn 0.08, Mo 0.006, Zn 0.040

* Microelemente (%): B 0.03, Cu 0.07, Fe 0.14, Mn 0.07, Mo 0.001, Zn 0.07
** Microelemente (%): B 0.04, Cu 0.03, Fe 0.25, Mn 0.13, Mo 0.02, Zn 0.03
Agroleaf Power Calcium – calciul trebuie aplicat separat. Nu se va combina cu alte îngrășăminte foliare.

Plantații noi

Plantații pe rod 

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.

Noul îngrășământ natural

Portofoliu complet 
Agroleaf Power

Portofoliu complet de 
AgroleafPower, inclusiv 
recomandări pentru  
diverse culturi.

Urmăriți-ne  
pe YouTube

Încărcăm periodic informații 
despre tehnologiile ICL și 
experiența clienților noștrii.

Descarcă! Urmăriți-ne!

Livezi de măr

www.icl-sf.ro

ICL Specialty Fertilizers, Romania

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

Pentru sfaturi și recomandări  
contactați reprezentanții nostrii

Catalogul E-max!   

Află totul despre îngrășămintele 
cu eliberare controlată

Accesați site-ul 

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

Contactați-ne online!

Reprezentanții noștrii sunt 
gata sa vă răspundă la orice 
întrebare.

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

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

noștri pentru mai multe informații.
• Nu amestecați cu produse care conțin Cupru.
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