
Borůvky
doporučení výživy

Základní výživa

Fertigace

Borůvky

Základní výživu doporučujeme dodat ideálně při sázení v podobě hnojiva Agroblen s řízeným uvolňováním 
živin. Toto hnojivo uvolňuje živiny pouze v závislosti na okolní teplotě, a tím přizpůsobuje výživu přesně potře-
bám rostliny. Stálá dodávka živin zajistí dokonale jednotný růst. Hnojivo Agroblen lze bezpečně aplikovat přímo 
do sázecí jamky. Starší rostliny lze na jaře přihnojit do řádku aplikací některého hnojiva z řady Agromaster.

Je-li na borůvkové plantáži instalován systém kapkové závlahy, lze k výživě ideálně využít vodorozpustná 
hnojiva řady Agrolution či Solinure určená pro hnojivou zálivku. 

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.

Všechny pěstované borůvky patří k rodu Vaccinium, který zahrnuje i další známé druhy jako brusinka či klikva. Řádně 
spravovaná borůvková plantáž má třetím rokem výnos 0,5–0,9 t/ha. Po 6-8 letech produkují dospělé rostliny obvykle 
4,5–6,7 t/ha. Dobře udržované rostliny plodí alespoň 15–20 let. Borůvky se pěstují zejména pro přímou spotřebu čerstvého 
ovoce, lze je mrazit, sušit či konzervovat.

Borůvky prospívají na slunných stanovištích s písčitou rašelinnou půdou, ale daří se jim i v těžších půdách, pokud jsou dobře 
odvodněné, provzdušněné, s vysokým podílem organické hmoty a adekvátní vlhkostí. Nejdůležitější podmínkou pro pěstování 
borůvek je kyselá půda, ideálně v rozmezí 4,2–5,5. Je-li pH v rozmezí 5–7, lze aciditu zvýšit aplikací síry či rašeliny. Po aplikaci síry 
klesá pH půdy jen velmi pomalu. Snižovat kvůli pěstování borůvek pH alkalických půd (pH>7) se jeví jako nepraktické.

Borůvky jsou relativně dobře mrazuodolné. K poškození mrazem dochází, až když teploty klesnou pod -29˚C. Tolerance k mrazu 
se snižuje s rozvojem květů. Těsně po odkvětu stačí k poškození pouze několik minut při teplotě -2°C. Pro ideální růst potřebují 
borůvky alespoň 140 dnů dlouhou pěstební sezónu bez mrazu.

Borůvky špatně snášejí nedostatek i přebytek vody. Půdu je nezbytné udržovat vlhkou zejména v kritických fázích vývoje jako je 
otevření poupat, kvetení, nasazování na plod a zrání. Nejlepší růst i výnos zajistí pravidelná závlaha.

Produkt Podíl obalených granulí Doba
působení

Aplikace

dávka

Agroblen 18-5-11+4CaO+2MgO 88% obaleného NPK 150–250 kg/ha

AgroblenTablets 14-20-5+2MgO+TE 100% obaleného dusíku 2-5 tablet k rostlině 

Produkt Podíl obalených granulí Doba
působení

Aplikace

dávka

Agromaster 16-8-16+5MgO 72% obaleného NPK 150–250 kg/ha
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Stáhnout www.icl-sf.cz Zeptat se

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

Listová výživa
Listová výživa je nesmírně účinná metoda pro rychlé dodání nezbytných živin. Lze ji vhodně aplikovat v případech, 
kdy je příjem živin z půdy omezený z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo nevhodné půdní reakce. 
Hnojiva řady Agroleaf Power mají různé složení, specificky vyvinuté pro různé vývojové fáze rostlin.

Jak zvýší program výživy hnojivy ICL produktivitu borůvek? Zvýší výnos o 15% a zlepší celkovou kondici keřů do další sezóny.

Pokus probíhal dva roky, první rok bylo cílem vypěstovat lepší keře, protože borůvka plodí 
na loňském dřevě. Hnojivo bylo dodáváno pomocí závlahového systému. V roce 2017 se 
zavlažovalo každých 7-14 dnů jedinou dávkou asi 20-30 m3 na hektar.

Použití produktu Agromaster jako základního hnojiva, po kterém následoval fertigační 
program s Agrolution pHLow zajistil celkové snížení dávky dusíku o 23%. Efektivita 
využití dusíku vypočítaná jako dílčí faktor produktivity aplikovaného dusíku byla 
v porovnání se stávající praxí vyšší o 43%.

ZÁVĚRY
• I přes jarní mrazy zvýšil program ICL výnos o 15%
• Vyšší výnos byl i výsledkem aplikace ICL hnojiv v předchozím roce (2016),  

kdy došlo k významnému zlepšení celkové kondice rostlin (lepší větvení, delší výhonky).
• V roce 2017 se kondice rostlin dále zlepšila a lze očekávat pozitivní účinek na výnos 

v  následujícím roce.

Agroleaf Power lze mísit s pesticidy i dalšími hnojivy – o konkrétních produktech se poraďte s našimi technickými poradci. Pro zachování mikroprvků 
ve formě chelátů není vhodné mísit s produkty obsahujícími měď. Postřikem aplikujte roztok o koncentraci 1-1,5%, přičemž dodržujte doporučenou 
dávku na hektar.

Růstová fáze Agroleaf Power
dávka kg/

ha
počet aplikací

po vyvinutí listů Agroleaf Power Total 20-20-20+TE 3-5 2

po celou sezónu Agroleaf Power Magnesium 10-5-10+16MgO+TE 4-5 každých 7-10 dní

od dozrávání  
25% plodů

Agroleaf Power High K  15-10-31+TE
--- střídat ---
Agroleaf Power Calcium 11-5-19+9CaO+TE

3-5 2
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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

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

* Konečná dávka závisí na výsledcích analýzy vody a půdy, které je třeba provést před aplikací hnojiva.

Jak hodnotí produkty ICL pěstitelé, co používají a jaké 
konkrétní postupy doporučují?  Podívejte se na video.

Praktické zkušenosti 
jsou nejdůležitější!

Shlédnout video
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Agroblen tablety jsou velice vhodné pro řešení výživy při výsadbě 
nových vinic, sadů, borůvkových plantáží, chmelnic nebo lesních kultur.  
Mladé sazenice jsou často citlivé na zasolení, a proto je třeba výživu 
dávkovat opatrně.

použití Dávkování

běžná voda
Solinure 5 20-20-20+TE
Solinure 4 17-6-22+2MgO+TE 

25–30 kg/ha/týdně

tvrdá voda Agrolution pH Low 15-13-25+TE 25–30 kg/ha/týdně
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Jak zvýšit účinnost výživy?
K vyřešení potíží způsobených příliš 
tvrdou vodou, lze použít pro dodatečné 
okyselení produkt Nova PeKacid 0-60-20, 
který snižuje pH roztoku. Jedná se o 100% 
vodorozpustný prášek, který lze bezpečně 
použít v každém zavlažovacím systému. 
PeKacid lze mísit s vápníkem i hořčíkem. 
Dávkování vychází z rozboru vody.

Jak snížit spotřebu vody  
a přitom mít vysoké výnosy? 
Půdní smáčedlo H2Flo účinkuje jak v příliš 
mokrých, tak v suchých půdách. Chcete-li 
zvýšit účinnost fertigace a ušetřit vodu, 
použijte náš nový produkt H2Flo, který 
dokáže optimálně udržet vlhkost v kořenové 
zóně. H2Flo umožňuje pěstitelům optimalizo-
vat využití vody a šetřit tak čas i energii.

V doporučeních výživy, která sestavujeme, používáme vícedruhová i jednodruhová hnojiva, jako jsou 
dusičnan draselný či vápenatý nebo síran draselný, síran hořečnatý a další sírany. Tyto produkty nabízíme 
pod značkou Nova. Konkrétní nabídku těchto produktů si vyžádejte od našeho odborného poradce.

Speciální přípravky

POLNÍ POKUS

Efektivita využití dusíku Celkový výnos (t/ha) Výnos během jednotlivých sběrů (t/ha)
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– výživa pro novou výsadbu

– výživa pro dospělé rostliny

ICL ICL

ICL
běžná praxe

běžná  
praxe

15% extra

běžná  
praxe

Plodina: borůvky, odrůda Bluecrop

Testované produkty:  
 Agromaster 19-5-20+4MgO,  
 Agrolution pHLow 222, 335, 114 
– vs – 
 Jednodruhová minerální hnojiva

Cíl: posoudit účinek hnojiva Agrolution  

  v porovnání s konvenčními hnojivy

ICL program přinesl o 5173 EUR  
vyšší zisk oproti stávající praxi.

Podívejte se na videoprezentaci pokusu

* TE (trace elements) = stopové prvky

* TE (trace elements) = stopové prvky

Výpočet přesné dávky proveďte 
na základě pH vody a obsahu 
hydrogenuhličitanů pomocí 
mobilní aplikace PeKacid Advisor

první aplikace: 1,2–2,6 l/ha v 1000-2000 l vody

pravidelná aplikace: měsíčně 0,6-1,2 l/ha v 1000 l vody
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https://icl-sf.com/cz-cz/explore/specialni-zem-d-lstvi/hnojiva-pro-fertigaci/agrolution-phlow/
https://icl-sf.com/cz-cz/explore/specialni-zem-d-lstvi/hnojiva-pro-fertigaci/solinure-gt/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/8613-agroblen-18-5-11-4cao-2mgo-3-4m/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/agroblen-tablet/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/agromaster-agromaster-16-8-16-5mgo/
https://issuu.com/everris/docs/katalog_sa/3
https://icl-sf.com/cz-cz
https://www.facebook.com/ICLSFCeskoSlovensko
https://issuu.com/everris/docs/katalog_sa/3
https://icl-sf.com/cz-cz
https://icl-sf.com/cz-cz/explore/specialni-zem-d-lstvi/hnojiva-pro-listovou-vyzivu/agroleaf-power/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2096-agroleaf-power-total/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2099-agroleaf-power-magnesium
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2097-agroleaf-power-high-k
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2098-agroleaf-power-calcium
https://issuu.com/everris/docs/17038_agroleaf_cz_letak_2017_bbcom_
https://www.youtube.com/channel/UCY3bjj7HZfJGw70vl652YjQ
https://issuu.com/everris/docs/17038_agroleaf_cz_letak_2017_bbcom_
https://www.facebook.com/ICLSFCeskoSlovensko
https://www.youtube.com/channel/UCY3bjj7HZfJGw70vl652YjQ
https://youtu.be/1Ea5viouypg
https://youtu.be/1Ea5viouypg
https://youtu.be/1Ea5viouypg
https://youtu.be/1Ea5viouypg
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/agroblen-tablet/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/solinure-solinure-5-general-purpose/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/solinure-solinure-4-no-urea/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2194-agrolution-phlow-335/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2856-nova-pekacid/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2856-nova-pekacid/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/h2flo/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/h2flo/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/h2flo/
https://icl-sf.com/cz-cz/explore/specialni-zem-d-lstvi/hnojiva-pro-fertigaci/nova/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/5073-agromaster-high-n-high-k/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2190-agrolution-phlow-222/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2194-agrolution-phlow-335/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2193-agrolution-phlow-114/
https://youtu.be/ZeX8aBiDJAs
https://apps.apple.com/us/app/pekacid/id1449700226
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.icl.pekacid&hl=en

