
Růstová fáze Agroleaf Power dávka kg/ha
počet 

aplikací
frekvence 

aplikací

produkce sazenic
- zakořenění

Agroleaf Power High P
12-52-5+TE*

2–5 1–2 každých 5 dní

vegetativní růst
Agroleaf Power High N
31-11-11+TE*

3–5 3–4
každých  
7–10 dní

vegetativní růst
Agroleaf Power Total
20-20-20+TE*

3–5 3–4
každých  
7–10 dní

vegetativní růst
Agroleaf Power Calcium
11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE**

3–5 3–4
každých  
7–10 dní

Listová zelenina

Základní výživa

Pěstování listové zeleniny

doporučení výživy

Listová zelenina patří k rostlinám, které jsou nesmírně citlivé na nedostatek mikroprvků, což se 
projevuje nevytvořením hlávky, zasycháním okrajů listů, pomalým růstem a zvýšeným obsahem 
nitrátů, které jsou škodlivé pro zdraví.

Listová zelenina (např. salát) jsou rychle rostoucí plodiny s vegetačním cyklem v délce 45–70 dní od vysetí/zasazení po 
sklizeň. Vyžaduje teploty v rozmezí 15–20 °C, některé odrůdy ledového salátu například ani neutvoří hlávky v teplejších 
podmínkách.

Jedná se o mělce kořenící rostliny, které vyžadují dobře zpracovanou půdu, která umožní dobré zakořenění a růst. Listová 
zelenina nejlépe prospívá v lehkých, dobře propustných a úrodných půdách, s pH v rozmezí 6,0–7,0. Je velmi citlivá na 
zasolení a velmi žádoucí jsou půdy s elektrickou vodivostí 2 a méně. Listová zelenina je velmi náročná na přísun draslíku, 
kterého vyžaduje trojnásobné množství než dusíku.  
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Listová výživa
Použitím listové výživy Agroleaf Power ve správné vývojové fázi lze tím nejrychlejším a nejúčinnějším 
způsobem předejít vzniku nedostatku makro i mikroživin.
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Produkt Podíl obalených 
granulí

Aplikace

rozhozem do řádku

Agromaster 12-5-20+2CaO+4MgO+35SO3
40% obaleného 

dusíku 600–800 kg/ha 300–400 kg/ha

Kompletní katalog 

Kompletní portfolio  
produktů ICL pro všechny 
druhy zemědělství.

Navštivte web 

Každý produkt je podrobně 
popsaný – nechybí složení, 
návod a bezpečnostní list.

Zeptejte se on-line 

Bez obav položte jakýkoli dotaz 
a náš regionální manažer se 
vám bude rád věnovat.

Stáhnout www.icl-sf.cz Zeptat se

Tipy pro aplikaci

• postřikem aplikujte roztok o koncentraci 1–1,5%, přičemž dodržujte doporučenou dávku na hektar
• postřik aplikujte brzy ráno nebo později odpoledne, je-li teplota vzduchu nižší než 25 °C
• vyhněte se postřiku rostlin, které jsou ve stresu nebo při nezpříznivých klimatických podmínkách
• pro lepší přilnutí postřiku na listy přidejte do roztoku smáčedlo
• produkty Agroleaf Power lze mísit s pesticidy i dalšími hnojivy – o konkrétních produktech se 

poraďte s našimi technickými poradci

ICL Specialty Fertilizers, Česká republika a Slovensko

Ing. Vít Chmel, MBA 
regionální manažer pro speciální zemědělství ČR a SR
Tel: +420 602 446 950, E-mail: vit.chmel@icl-group.com

Kompletní portfolio 
Agroleaf Power

Kompletní portfolio  
AgroleafPower včetně 
doporučení pro různé 
plodiny.

Zeptejte se odborníka!

Sledujte nás  
na YouTube

Pravidelně publikujeme 
jak zkušenosti z praxe, 
tak podrobnosti o našich 
technologiích.

Stáhnout Sledovat

www.icl-sf.cz www.icl-sf.sk

* Mikroprvky (%): B 0.03, Cu 0.07, Fe 0.14, Mn 0.07, Mo 0.001, Zn0.07   ** Mikroprvky (%): B 0.04, Cu 0.03, Fe 0.25, Mn 0.13, Mo 0.02, Zn 0.03

Podívejte se na názorné video, které vysvětluje, jak lze 
lépe využít živiny díky polymerovému obalu granulí.

Chcete se dozvědět více 
o technologii E-Max?

Shlédnout video

Výživa na list je jedinečnou a stále se rozvíjející formou účinného 
přihnojení rostlin. Mnoho pěstitelů si oblíbilo Agroleaf Power pro 
jeho kurativní i preventivní účinky.

Listová výživa znamená 
vyšší a vyrovnanější výnos

Shlédnout video

https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2094-agroleaf-power-high-p/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2095-agroleaf-power-high-n/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2096-agroleaf-power-total/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2098-agroleaf-power-calcium/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/agromaster-12-5-20-2cao-4mgo-1-2/
https://issuu.com/everris/docs/katalog_sa/3
https://icl-sf.com/cz-cz
https://www.facebook.com/ICLSFCeskoSlovensko
https://icl-sf.com/cz-cz/explore/specialni-zem-d-lstvi/hnojiva-pro-listovou-vyzivu/agroleaf-power/
https://www.youtube.com/channel/UCY3bjj7HZfJGw70vl652YjQ
https://www.youtube.com/channel/UCY3bjj7HZfJGw70vl652YjQ
https://youtu.be/o-ZoLa7J9qg
https://youtu.be/eo10beyIUho
https://youtu.be/eo10beyIUho
https://youtu.be/eo10beyIUho

