Rădăcinoase
recomandări de fertilizare

Cultivarea rădăcinoaselor
Rădăcinoasele cresc și se dezvoltă în condiții de temperaturi cuprinse între 15 și 18 grade Celsius. Temperaturi mai ridicate
sunt necesare dacă cultivăm aceste plante pentru frunze sau pentru sământă.
Rădăcinoasele se dezvoltă bine în soluri ușoare, bine drenate și bogate în materie organică. Solurile nisipoase fertile permit
rădăcinilor să crească adânc și corespunzător. Pentru o dezvoltare ideală pH-ul solului trebuie să fie cuprins între 6.5 și 7.5.
Rădăcinoasele au nevoie de cantități ridicate de potasiu și calciu. Raportul între potasiu, calciu și azot este de 2-2-1 sau 3-3-1.
O cantitate corespunzătoare de potasiu asigură fermitate și gust rădăcinilor.
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Fertilizarea de bază
Rădăcinoasele au cerințe medii spre ridicate fată de nutrienți. Astfel este recomandată aplicarea unei
fertilizări de bază cu îngrășăminte cu eliberare controlată ce asigură o nutriție constantă cu macroelemente
timp de 1-3 luni de la aplicare. În același timp, Agromaster are și avantajul unei furnizări rapide a nutrienților
datorilă peliculării parțiale.

Produs

Forma de azot

Aplicare

Longevitate

30% azot
peliculat

Agromaster 11-11-21+14SO3

doză

perioada de aplicare

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.

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

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

200–250
kg / ha

* Nu 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
Aplicarea unei fertilizări corecte este foarte importantă în cazul rădăcinoaselor. Acest lucru este impotant atât
pentru o producție de calitate, dar si din cauza faptului că aceste plante au tendința de a acumula metale
grele și nitrați. Rădăcinoasele sunt predispuse la apariția carențelor de Cupru, Bor și Zinc. Carența de Cupru se
manifestă prin culoare necorespunzătoare, deformare, uscarea marginilor frunzelor și tulburări de creștere.
În absenta Borului mugurele apical moare. Carența de Zinc scade producția, în special în sezonul rece.
Aplicarea fertilizărilor foliare cu Agroleaf Power în fazele corespunzătoare este cea mai rapidă și eficientă
metodă pentru a prevenii apariția carențelor de macro și microelemente.

doză kg/ha

numărul de
tratamente

frecvența aplicării
tratamentelor

Agroleaf Power Total
20-20-20+TE*

3–5

1–2

la fiecare
10-14 zile

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

3–5

3–6

la fiecare
10-14 zile

Faza de creștere

Agroleaf Power

5–8 frunze

creșterea rădăcinii

* Microelemente (%): B 0.03, Cu 0.07, Fe 0.14, Mn 0.07, Mo 0.001, Zn 0.07

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!

