Rapița
recomandări de fertilizare

Cerințe specifice culturii
Sol
Cultura preferă solul cu textură medie, dar performează pe o gamă largă de texturi ale solului cum ar fi solul argilos, dar solurile
nisipoase ar trebui evitate. pH-ul optim este 5,7-7,0. Rapița nu tolerează băltirile, de aceea necesită soluri bine drenate.
Temperatură
Rapița crește cel mai bine la temperaturi cuprinse între 3-25 °C în timp ce temperatura optimă pentru creștere și producție este
de 21 °C. În timpul ciclului său de viață planta poate fi expusă la temperaturi extreme, sub zero în timpul iernii (în cazul soiurilor
de toamnă) și peste 30 °C în timpul verii. Planta este deosebit de sensibilă la temperiturile ridicate de 27–30 °C în timpul înfloririi.
Nutriția
Rapița are un necesar mare de nutrienți pentru a se dezvolta corespunzător. De exemplu, comparativ cu grâul, aceasta are nevoie
de o cantitate de două ori mai mare de sulf, cu 25% mai mult azot și de aceeași cantitate de fosfor și potasiu. Alături de sfecla
pentru zahăr, rapița se numără printre culturile cu exigențe ridicate față de bor. Cantitatea de bor absorbită de către plantele de
rapiță de-a lungul perioadei de vegetație oscilează între 300 – 500 g/ha, în funcție de gradul de dezvoltare a aparatului foliar.
Disponibilitatea borului pentru plante este limitată de secetă, valorile ridicate de pH, precum și în perioada de după aplicarea
amendamentelor. În plus, pe solurile cu textură ușoară s-a observat levigarea borului din zona radiculară. În afară de bor, pentru
cultura rapiței de toamnă mai prezintă importanță ridicată molibdenul și manganul.

Dinamica absorpţiei de nutrienţi rapită
Fosfor
Potasiu
Azot
Sulf
Magneziu

Cantitățile de nutrienți extrase din sol
pentru o producție de 3 tone.
Sursa: Fertilizers Removal App
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Fertilizarea de bază

Produs

Momentul aplicării

Doză

Înainte de semănat,
prin împrăștiere

200–300 kg/ha

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

Înainte de semănat aplicat prin
împrăștiere cu încorporare
--- sau --primăvara devreme (februarie-martie)

100–200 kg/ha

Agromaster 40-0-5, 1-2 luni

Primăvara la reluarea vegetației
(martie-aprilie)

100–200 kg/ha

PK PluS 20-20+2MgO+6S+15CaO
PK PluS 12-24+2MgO+7S+14CaO
PK PluS 18-18+6MgO+6S+15CaO

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.

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 temperatură în paralel cu cerințele plantelor.

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.!

Vrei să afli mai multe
despre Polysulphate?
Urmărește videoclipul despre Polysulphate
și află de ce este un îngrășământ unic!

Urmărește video

Catalogul Polysulphate

Accesați site-ul

Contactați-ne online!

Află totul despre familia de
îngrășăminte Polysulphate.

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

Produs

Momentul aplicării

Doză

Agroleaf Liquid High P 5-25-5+TE

În faza de 6-8 frunze

3–5 l/ha

Agroleaf Liquid Moly B 4-16-4+0.1B+2Mo

În faza de 8-10 frunze

0.5–1 l/ha

Agroleaf Liquid Booster 25-0-0+2MgO+ME

Primăvara devreme (martie)

5–10 l/ha

Agroleaf Liquid Moly B 4-16-4+0.1B+2Mo

La primul mugure floral vizibil

1–2 l/ha

Agroleaf Liquid High K 8-8-16+ ME

La înflorit

3–5 l/ha

Produs

Momentul aplicării

Doză

Agroleaf Power High P 12-52-5+ME
--- și --Agroleaf Power High K 15-10-31+ME

În faza de 6-8 frunze

2–2,5 kg/ha

Agroleaf Power Total 20-20-20+ME
--- și / sau --Agroleaf Power Magnesium 10-5-10+16MgO+32SO3+ME

Primăvara

3–5 kg/ha
----5 kg/ha

Agroleaf Power High N 31-11-11+ME

Buton floral

3–5 kg/ha

Agroleaf Power High K 15-10-31+ME

Început de înflorire

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 asigură
un randament ridicat
și o nutriție echilibrată.
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.

Urmărește video

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 și Agroleaf Liquid pot fi amestecate cu pesticide
sau alte îngrășăminte – contactați consilierii noștri pentru mai multe informații.

•

Nu amestecați cu produse care conțin Cupru.

Schema generală de aplicare
a produselor ICL la cultura rapită.

High K

High P

High P

Total
Magnesium
Moly B

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
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