
Kiegyensúlyozott táplálás



Ismerje meg az ICL PKpluS nyújtotta előnyöket 

Az ICL PKpluS műtrágyái foszfort és káliumot nyújtják, nitrogén 
kijuttatása nélkül, olyan hozzáadott, kulcsfontosságú tápanyagokkal, 
mint a kén, magnézium, kalcium, egyetlen granulátumban. 

Alkalmazzon ICL PKpluS műtrágyát szántóföldeken, 
gyümölcsösökben és ültetvényeken a kimagasló hozam, a magas 
minőség és a nyereségesség érdekében. 

Még ültetés előtt juttassa ki az  
ICL PKpluS műtrágyát

A foszfor és a kálium egyaránt elengedhetetlen tápanyagok a 
csírázás megindításához és a gyökerezés serkentéséhez. A kezdeti 
szakaszban nitrogénre alig van szükség, míg a foszfor és a kálium 
szükséges a megfelelő fejlődéshez és növekedéshez.

Alapozza meg műtrágyázási programját ICL PKpluS műtrágyával, az 
alap táplálás megteremtéséhez, vagy a kimerült talajban foszfor és 
kálium pótlására.
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Juttassa ki az ICL 
PKpluS műtrágyát

Ültessen Juttasson ki nitrogén 
műtrágyát



Az ICL PKplus használatával Időzíthető a nitrogén 
kiadagolása 
Az alapműtrágyaként alkalmazott ICL PKpluS műtrágyával 
nem kell a nitrogént a foszforral és a káliummal egy menetben 
kijuttatni, ha arra éppen nincs szükség. A nitrogént a csírázás utáni 
időszakra is időzíthetjük, amikor a növénynek valóban szüksége 
van rá. Ezzel elkerülhető a túladagolás illetve a kimosódás, 
csökkentve a környezeti hatásokat, valamint eredményesebbé és 
költséghatékonyabbá tehető a táplálási terv.

Kiegyensúlyozott tápanyagellátás
Az ültetés előtti ICL PKpluS kezelés kiegyensúlyozott alaptáplálást 
biztosít, mely folyamatosan elérhető marad a teljes növekedési 
cikluson át.

Ezen felül átfogó táplálást biztosít a nitrogénmegkötő kultúrákban, 
ahol nitrogén kijuttatására nincs is mindig szükség. 

Ezekkel a készítményekkel stabilan 
kiegyesúlyozott tápanyagszintet nyújthatunk a 
növényeknek. Így megfelelő megoldás arra az 
esetre is, amikor a szalma vagy egyéb növényi 
maradványok eltávolításra kerülnek, nem 
forgathatóak vissza a talajba, vagy ha extra 
nitrogén kijuttatása nem engedélyezett.

Minden ICL PKpluS műtrágya tartalmaz ként, 
magnéziumot és kalciumot is a kálium és a foszfor 
mellett, megelőzve ezzel a kulcsfontosságú 
tápanyagok hiányának kialakulását. Így magasabb 
hozam és minőség érhető el. 

Magasabb hozam és 
minőség
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A mi tápanyagaink alapozzák 
meg a sikeres termesztést

• A foszfor fontos 
építőeleme az ATP-nek 
és a DNS-nek

• A foszfor szerepet 
játszik a fotoszintézis 
folyamatában

• A foszfor stimulálja a 
gyökérnövekedést 

• A magnézium a klorofill 
központi eleme

• A magnézium fontos 
szerepet játszik különféle 
enzimek aktiválásában 

• A kálium a minőségi 
termény kulcsa

• A kálium elengedhetetlen 
a cukor- és 
keményítőképződéshez

• A kálium megfelelő 
mennyiségben hozzájárul 
a növények életerős 
fejlődéséhez, megnöveli 
ellenállóképességüket 
különféle betegségekkel 
és hidegkárokkal szemben 

• A kalcium felelős a 
sejtosztódásért és az 
erős sejtfalak építéséért 

• A kalcium növeli a 
betegségekkel és 
a faggyal szembeni 
ellenállóképességet 

• A kén elengedhetetlen a 
különféle aminosavak és 
fehérjék szintéziséhez

• A kén fontos szerepet 
játszik a fotoszintézis 
folyamatában 



Kiváló foszfor- és 
káliumforrás minden 
kultúrába és talajba

Biztosítson extra 
táplálást (ké, 

magnézium n és 
kalcium)

Egyedi összetételek 
magnéziummal, kénnel 

és mikroelemekkel

ICL PKpluS műtrágyák

• Prémium granulált műtrágyák Polysulphate technológiával

• Öt tápanyagot tartalmaznak: foszfor, kén, kálium, magnézium, 
kalcium egyetlen granulátumban

• Alacsony kloridtartalom

• A kálium és magnézium számottevő része szulfát formájában 
van jelen a termékben, így az rugalmasan alkalmazható különféle 
kultúrákban

• Hosszabb ideig rendelkezésre álló tápanyagok, csökken a 
kimosódás



Magas foszfor (P)

A legjobb 
gyökerezésért 

ICL PKpluS 29-5
 (+2MgO+7S+21CaO)

Alacsony 
foszfortartalmú 
talajokba

Kiegyensúlyozott 
foszfor (P)                  
és kálium (K)

Kiegyensúlyozott és 
hatékony táplálásért

ICL PKpluS 20-20
 (+2MgO+6S+15CaO)

Alacsony foszfor- és 
káliumtartalmú talajokba

Magas kálium (K)

Kimagasló minőségű 
növényekért

ICL PKpluS 12-24
 (+2MgO+7S+14CaO)
ICL PKpluS 15-30
 (+2MgO+4S+11CaO)

Alacsony káliumtartalmú 
talajokba 

ICL PKpluS termékcsalád

Találja meg a növényei igényének és a termőtalaj minőségének 
legmegfelelőbb formulát

Rugalmas nitrogén 
kijuttatásra és 
táplálásra ad 
lehetőséget

Megelőzhető a 
nitrogén-túladagolás 

illetve a nitrogén talajba 
való kimosódása

Maradék nélküli 
oldódás, minden 
tápanyag teljes 

mértékben felvehető a 
növények számára



Könnyű, egyenletes 
kijuttatás bármilyen 

modern gépi kiszóróval

A granulátumok 
megőrzik minőségüket 
és nem sérülnek gépi 
kijuttatás során sem

Kimagasló hozam, 
magas minőség és 

nyereségesség

Ajánlott dózis

Kultúra Dózis (lg / Ha)
Repce 200-300
Őszi búza 250-400
Borsó, babfélék 150-250
Kukorica 300-400
Rizs 200-300
Szójabab 150-250
Cukorrépa 350-450
Zöldségek 300-400

A fenti ajánlott dózis a kívánt hozam és a talaj minőségének függvényében 
módosítható.



Angliai bányáival az ICL a világon az 
első - és egyetlen - gyártó, amely a 

Polysulphate® néven forgalomba hozott 
polyhalite ásványt bányássza és 

forgalomba hozza. 

www.polysulphate.com/hu

Polysulphate az ICL védjegye.

fertilizers.sales@icl-group.com
Twitter.com/fertilizerpluS
YouTube.com/c/Polysulphate-Fertilizer 
Facebook.com/ICLFertilizerpluS

ICL Fertilizers Europe C.V.
Hollandia

Ingyenes szaktanácsért keresse
bizalommal kollégánkat!
Rácz Gábor, zöldség - gyümölcs 
szaktanácsadás
Gabor.Racz@icl-group.com
Tel: +36 30 488 1479
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