mál évben) rövideen:
ICL‐SF allaptechnológia kááposztában (norm
1. 2‐3 hónapos Agro
omaster használaata
KCL
S
Agromaster 10‐5‐23+5MgO++5MgO+2CaO+29 SO3
Agromaster 40‐0‐5+4.5SO3
hate 0‐0‐14+6MgO++17CaO+48SO3
Polysulph
Agroleaf Power+TE 12‐52‐5
Agroleaf Power Ca 11‐5‐19++9CaO+2,5MgO+TE

300kg/ha
500kg/ha
400kg/ha
250kg/ha
5kg/ha
5kg/ha

ültetéés előtt 3 héttel és jól
j beöntözni
(2‐3 h
hónapos feltáródássú szulfátos)
2 résszletben megosztva ültetéssel egymenet és lombzáródáskkor
Intenzív fej növekedés a kén tartalma 60 naapig felvehető
ültetéés után 2 alkalommal 5kg/ha lombkezeelés
Intenzív növekedés kezd
detétől 5kg/ha blokkszerűen 2 kezelés 8‐10 napos időközzzel

2. 1‐2 hónapos Agro
omaster (szulfáto
os) használata
KCL
2Ca+35SO3
Agromaster 12‐5‐20+4Mg+2
Agromaster 40‐0‐5+4.5SO3
hate 0‐0‐14+6Mg+1
17CaO+48SO3
Polysulph
Agroleaf Power+TE 12‐52‐5 (5kg/ha ültetés utáán x 2)
Agroleaf Power Ca 11‐5‐19++9CaO+2,5MgO+TE

300kg/h
ha
600kg/ha
400kg/ha
ha
250 kg/h
5kg/haa
5kg/haa

ültetéés előtt 3 héttel és jól
j beöntözni
(1‐2 h
hónapos feltáródássú szulfátos)
2 részzletben megosztva ültetéssel egymeneet és lombzáródáskor
Intenzív fej növekedés a kén tartalma 60 naapig felvehető
ültetéés után 2 alkalommal 5kg/ha lombkezeelés
intenzív növekedés kezd
detétől 5kg/ha blokkkszerűen 2 kezeléss 8‐10 napos időközzzel

3. 1‐2 hónapos félszzulfátos Agromasster használata
Agromaster 11‐8‐27+1.7MggO+2CaO+13SO3
Agromaster 40‐0‐5+4.5SO3
hate 0‐0‐14+6Mg+1
17Ca+48SO3
Polysulph
Agroleaf Power+TE 12‐52‐5 (5kg/ha ültetés utáán x 2)
Agroleaf Power Ca 11‐5‐19++9CaO+2,5MgO+TE

400‐700
0kg/ha
400kg/h
ha
300kg/ha
5kg/haa
5kg/haa

ültetééssel egy menetben
n sorba 400kg/ha vaagy teljes felületre 700kg/ha
2 részzletben megosztva ültetéssel egymeneet és lombzáródáskor
Intenzív fej növekedés a kén tartalma 60 naapig felvehető
ültetéés után 2 alkalommal 5kg/ha lombkezeelés
intenzív növekedés kezd
detétől 5kg/ha blokkkszerűen 2 kezeléss 8‐10 napos időközzzel

Költségek: Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hoggy a megszokott techn
nológiához képest ugyan többletköltség jelentkezik, de a plusszz termésmennyiség am
mely valószínűsíthető
ő az elmúlt 3 év tapasztalata alapján
meggyőző
ően fedezik azt és mégg komoly plusz jövedeelmet is eredményezhetnek. Mind a 2‐3 hó
ónapos mind az 1‐2 hónapos
h
Agromastertt használó termelőknéél bizonyította a belé
éjük vetett bizalmat éss komoly plusz
termésereedményekkel és egésszséges állománnyal ajándékozza
a
meg a termelőket.
Jelenleg aazt lehet mondani, ho
ogy a fent említett 3 technológiai verzió kü
ülön‐külön nettó 280‐‐302 000 HUF költség körül mozog. A három
m egymáshoz csak azz Agromaster összetételében és feltáródáss idejében eltérő
tápanyag‐‐visszapótlási technoló
ógia közt az árban van némi különbség.
Ezzel kapccsolatban nyugodtan keressenek minket, vagy
v
a helyi beszerzéssi forrásokat, illetve azz elsődleges disztribu
utorokat.

www.icl‐ssf.hu |www.icl‐agro
omaster.hu | www
w.agroleaf.hu

Megrendelés, sszaktanácsadás: ga
abor.racz@icl‐grou
up.com Tel: 06304881479

