Vița de vie
recomandări de fertilizare

Vița de vie
Vița de vie se cultivă în țara noastră atât pentru strugurii de masă cât și pentru producerea vinului. Vița de vie preferă
un climat cald și uscat, cu un sezon lung de creștere. Rezultate bune se obțin pe soluri bine permeabile, cu adâncime
suficientă (minim 75-100 cm). pH-ul ideal este în jur de 6,5.
În primii doi ani de la înființarea viței de vie este necesar să se asigure o aprovizionare suficientă și ușor disponibilă de fosfor.
Acest element fiind esențial pentru înrădăcinarea plantelor tinere. Plantele mature suferă în special primăvara în perioadele de
creștere intensă. În acestă perioadă vița de vie are nevoie de cantități mari de nutrienți,iar aceștia nu pot fi preluați de sistemul
radicular din solurile reci. Astfe, pot apărea carențe de Fe, Mg, P și N. N. De asemenea, fertilizarea cu bor importantă. Nu trebuie
uitat rolul potasiului. În cazurile grave struguriile nu se mai coc.
Dacă podgoria are implementat un sistem de irigare prin picurare, aplicarea îngrășămintelor poate fi realizată ușor asigurând o
aprovizionare echilibrată cu nutrienți necesari. Cele mai bune rezultate se obțin prin combinarea fertilizării de bază cu
fertirigarea și cu aplicarea îngrășămintelor foliare.
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Fertilizarea de bază
Release
Technology

Îngrășămintele cu eliberare de nutrienți controlate sunt un mod ușor și sigur de a furniza nutrienți podgoriei
timp de până la doi ani. Agroblen înglobează tehnologia RESIN ce asigură programarea exactă a eliberării de
nutrienți în funcție de nevoile plantelor,eficientizând utilizarea nutrienților. Azotul, Fosfor și Potasiul din acest
îngrășământ sunt peliculate 100%, astfel încât Agroblen poate fi introdus direct în groapa de plantare, în
contact direct cu sistemul radicular fără să îl afecteze.

– îngrășământ pentru noile plantații
Produs

Doza

Longevitate

Procent de pelicularre

Agroblen 17-9-8+4MgO

100% NPK pelicuat

50–75g pe plantă

AgroblenTablets 14-20-5+2MgO+TE

100% NPK peliculat

3-4 tablete pe plantă

* Doza finală depinde de rezultatele analizei de apă și sol care trebuie efectuate înainte de aplicarea îngrășământului.

Release
Technolo gy

Tabletele Agroblen sunt potrivite pentru fertiizarea de baza viilor,
livezilor, plantațiilor de afine, grădinilor de hamei sau culturilor
forestiere. Răsadurile tinere sunt adesea sensibile la salinitate, așa că
nutriția trebuie dozată cu atenție.

– fertilizare pentru plantele adulte (începând cu anul 3)
Produs
Agromaster 16-8-16+5MgO
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Doza

Longevitate

Procent de pelicuare
72% NPK peliculat

300 kg/ha, pe rând

Fertirigare

Technology

Pentru a obține rezultate maxime, este necesar să aplicați îngrășăminte hidrosolubile odată cu apa de
irigat. Fertirigarea face posibilă dozarea substanțelor nutritive foarte precis și crește randamentul
printr-o aprovizionare exactă cu nutrienți. În același timp, reduce cantitatea de nutrienți aplicați datorită
pierderilor mai mici prin scurgere sau evaporare.

aza de alicare

Produs

Doza

Primăvara-debutul creșterii

Solinure 7 High N 24-12-12+2MgO+TE

25–30 kg/ha/săptămână

Înainte de
înforit

Solinure 7 High N 24-12-12+2MgO+TE
--- nebo --Solinure 5 General Purpose 20-20-20+TE

25–30 kg/ha/săptămână

pârgă-maturare

Solinure 1 High K 10-5-40+2MgO+TE

25–30 kg/ha/săptămână

* TE (trace elements) = microelemente

Catalog complet

Site web

Un portofoliu complet de
produse ICL pentru toate
tipurile de culturi

Accesați site-ul. Fiecare
produs este descris în
detaliu - compoziția,
instrucțiunile.

Descarcă

Cere sfatului unui
specialist.
Simțiți-vă liber să puneți orice
întrebare, iar reprezentantul
nostru vă va ajuta cu plăcere.

www.icl-sf.ro

Contactați-ne!

Experiențele
practice sunt cle
mai importante.
Cum evaluează fermierii produsele ICL, ce folosesc și ce
proceduri specifice recomandă? Priveste filmarea.

Privește fimarea!
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Ferilizare foliară
Fertilizarea foliară nu poate inlocui fertilizarea de bază cantitatea de nutrienți pe care planta este capabilă să o
absoarbă prin frunze este limitată și nu acoperă cerințele nutriționale generale ale plantei.
Fertilizarea foliară trebuie utilizată preventiv ca o formă suplimentară de fertilizare sau în cazurile în care
deficiența actuală a unui anumit nutrient trebuie să fie rezolvată rapid și eficient. Utilizarea fertilizării foliare la
stadiul de dezvoltare adecvat este cel mai rapid și eficient mod de a preveni deficiențele macro și
micronutrienți.

- Fertilizare foliară premium
Agroleaf Power

Faza de aplicare

Primăvara-debutul creșteriiAgroleaf Power High N 31-11-11+TE

doza kg/ha

numărul de
tratamente

3-5

1–2 aplicări

înainte de înflorit

Agroleaf Power High P 12-52-5+TE

3-5

1–2 aplicări

după înflorit

Agroleaf Power Calcium 11-5-19+9CaO+TE
--- sau--Agroleaf Power Magnesium 10-5-10-16MgO+32SO3+TE

3-5

1–2 aplicări

pârgă-maturare

Agroleaf Power High K 15-10-31+TE

3-5

1–2 aplicări

* TE (trace elements) = microelemente
Agroleaf Power poate fi amestecat cu pesticide și alte îngrășăminte - consultați reprezentanții noștri despre produse specifice. Pentru a păstra
microelementele sub formă de chelați, nu este potrivit să amestecați Agroleaf Power cu produse care conțin cupru.

Sfaturi de aplicare
•
•
•
•
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• Aplicați o soluție cu o concentrație de 1-1,5%, respectând doza recomandată la hectar
• Alplicați dimineața devreme sau mai târziu după-amiaza dacă temperatura aerului este sub 25
• Adăugați agent de umectare la soluție pentru a adera mai bine spray-ul la frunze
• Produsele Agroleaf Power pot fi amestecate cu pesticide și alte îngrășăminte - apelați
la consultanții noștri tehnici despre produse specifice

Produse speciale
.

Cum să crești eficiența nutriției?
Pentru a rezolva problemele cauzate de
apa dură utilizați Nova PeKacid 0-60-20.
Acesta scade pH-ul soluției și poate fi
utilizat pentru acidifierea suplimentară.
Este o pulbere solubilă în apă 100% care
poate fi folosită în siguranță în orice
sistem de irigare. PeKacid poate fi
amestecat cu calciu și magneziu. Dozarea
se bazează pe analiza apei.
Calculați doza exactă pe baza
pH-ului apei și a conținutului
de bicarbonat utilizând
aplicația mobilă PeKacid
Advisor

Pentru sfaturi și recomandări contactați
reprezentanții nostri:
ICL Specialty Fertilizers, Romania
Irinel Lincă
Telefon: 0726.689.752
Email: Linca.Irinel@icl-group.com

www.icl-sf.ro

Cum se reduci consumul de apă și să ai
randamente mari?
Agentul de umectare a solului H2Flo
funcționează atât în soluri extrem de umede,
cât și în cele uscate. Pentru a crește eficiența
culturilor utilizați noul produs H2Flo, care
poate reține umiditatea în zona de rădăcină.
H2Flo este adecvat pentru fermieri care își
dorect o utilizare eficientă.
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prima aplicare: 1,2–2,6 l / ha în 1000-2000 l de apă
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aplicare regulată: 0,6-1,2 l / ha pe lună în 1000 l de apă

