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Termesztés technológiai ajánlások 
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Figyelem!
Ezen kiadvány eredményei és javaslatai a helyi talaj, víz és klimatikus viszonyok jellegzetességein alapulnak. Amennyiben saját 
termelési feltételeihez szeretne bővebb információt, úgy vegye fel a kapcsolatot a helyi ICL-SF szakembereivel akik személyre 
szabott termelési javaslatokkal látják el. A www.icl-sf.hu web oldalon további hasznos információk mellett megtalálhatóak elérhető-
ségeik és a termékek forgalmazói is.



A mi megoldási javaslatunk... 

... Specialty Fertilizers műtrágyáinkal 

Növény termesztési 
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Speciális és különleges termékek, mint a Nova Pekacid, vagy Nova
MagPhos folyamatosan használható, hogy a növény teljes tápanyag-
igényét fedezni tudjuk.

-Ha Agromaster vagy Polysulphat-ot használunk alaptrágyaként
akkor a vízoldékony tápanyagok mennyiségét csökkenthetjük
-Egyoldalú Solinure FX használat esetén szükséges extra mikroelem pótlás
-Egyoldalú Solinure GT használat esetén extra Ca és Mg-t a Nova
család tagjaival pótólhtjuk (Nova Ca, Nova Mag S)

Termék név/összetétel (%) /
dózis, kg/ha/nap Időzítés

Vetés & Kelés Palántázás & Vegetatív
növekedés Virágzás & Bogyók kötődése és termés növekedés Betakarítás

Solinure FX 20-20-20, 5-10 kg
vagy

Solinure GT 20-20-20+TE, 5-10 kg
vagy

Solinure FX 13-40-13 5-10kg/ha

Solinure FX 16-8-25+4MgO, 5-15 kg
vagy

Solinure GT 14-6-23+2MgO+TE, 5-15 kg

Solinure FX 16-8-25+4MgO, 15-20 kg
vagy

Solinure GT 14-6-23+2MgO+TE, 15-20 kg

Vegetatív
növekedés -
kötődés

Kötődés -
bogyó
növekedés

Solinure FX 16-8-25+4MgO, 5-10 kg
vagy

Solinure GT 14-6-23+2MgO+TE, 5-10 kg

Bogyó
növekedés -
betakarítás

Palántázás -
begyökeresedés

Talaj

A paradicsom számos talajon gazdaságosan termeszthető, 
de jó eredményt a jó víz és levegő gazdálkodású talajon 
érhetjük el. A termesztéshez a pH 5.5-6.5 értékű talajok 
számítanak ideálisnak.

Hőmérséklet

A paradicsom számára a 18-27 °C az ideális. Amikor a hőmér-
séklet 10°C alá süllyed, az a virágzásban és a kötödésben is 
negatív elváltozást okoz. A magas, 34°C feletti hőmérséklet 
pedig a pollenek életképességét csökkenti, hasonlóan a nem
megfelelő vízadag használathoz.

Tápanyagok felvételi dinamikája

% teljes felvétel

Adapted from : Scaife and Bar-Yosef, 1995
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Szabályozott feltáródású és Hagyományos granulált tápanyagok

Temék név/összetétel (%) / dózis / hatástartam / burkoltság % időzítés/
Kijuttatás módja

Agromaster 32-19-0, 2-3M, 30%N
300-400 kg/ha vagy

Agromaster 15-24-10+2MgO+8SO3 ,2-3M, 30%N ; 10-5-23+5MgO+29SO3 60% N
300-400 kg/ha ; 500-600 kg/ha vagy

Agromaster 11-48-0, 1-2M, 74%NP
200-250 kg/ha

Polysulphate 0-0-14+17CaO+6MgO+48SO3
500-1000 kg/ha

Agromaster Start Mini, 2-3M, 40%N
21-21-5+2MgO+15SO3, 25-30 kg/ha vagy

Agromaster mini, 1-2M, 74% NP
10-43-0, 25-30 kg/ha

Palántázs előtt / 
Felület kezelés

Palántázással 
egymenetben

Palántázás előtt /
Sorkezelés 
bedolgozva

A talajanalizisnek megfelelő módon válasza meg a kiadott mennyiséget.

Amennyiben több információra van szüksége úgy látogasson el a www.icl-sf.hu weboldalra vagy vegye fel
a kapcsolatot a helyi ICL-SF szaktanácsadó kollégánkal!

Vízoldékony complex műtrágyák Lombkezelés és speciális termékek

Termék név/ összetétel%) / dózis Időzítés / kijuttatás
módja

H2Flo, talajkondicionáló,
1.2-2.4 l/ha - palántázást követően
0.6-1.2 l/ha - havonta alkalmazva

Agroleaf Power High P - 12-52-5+TE / 3-5kg/ha
Agromaster mini, 1-2M, 74% NP
10-43-0, 25-30 kg/ha

1-2 kezelés
palántázáskor -
begyökeresedés / Lo

Agroleaf Power Total - 20-20-20+TE / 3-5 kg/ha
vagy
Agroleaf Power Magnesium 10-5-10+16MgO+32SO3+TE / 3-5 kg/ha

1-2 kezelés
vegetatív növekedés -
kötődés / lombkezelés

Agroleaf Special Mn - 12% Mn EDTA / 0.3-0.5 kg/ha
vagy

Agroleaf Special Zn - 14% Zn EDTA / 0.3-0.5 kg/ha

A vegetáció teljes idő-
tartama alatt megelőző
jelleggel amennyiben
szükséges / Lomb kezelés

Vitalnova IntraCell, 97% glycine betaine, 2 kg/ha
2 kezelés kötődés és 2-3 
héttel betakarítás előtt /
lombkezelés

Agroleaf Power High K - 15-10-31+TE / 3-5 kg/ha és
Agroleaf Power Calcium - 
11-5-19+9CaO+TE / 3-5 kg/ha

4-5 kezelés kötödéstől 
betakarítást megelőzően 
2 héttel

Pekacid
Víz keménysége 100 liter vízhez

adott Pekacid (g)
pH 7-7.8 50-100 g

Vízlágyítás és pH érték
beállítás egy termékben

Öntözés (csepegtetö,
mikro) / szántóföldi
peremetezővel


