
Růstová fáze Agroleaf Power dávka kg/ha
počet 

aplikací
frekvence 

aplikací

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

5–6 2-3 každých 7 dní

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

5–6 2 každých 5 dní

po květu
Agroleaf Power Total
20-20-20+TE

5–6 2
každých  
7–14 dní

3–4 týdny 
před sklizní

Agroleaf Power High K 
15-10-31+TE

5–6 2 každých 5 dní

Pro snížení a prevenci nedostatků manganu:

počátek tuberizace,  
uzavírání řádků

Agroleaf Special Mn 0,5 2-3
každé  

3–4 týdny

Brambory

Základní výživa

Pěstování brambor

doporučení výživy

Hnojiva s řízeným uvolňováním živin kombinují výhody rychle působících a obalených hnojiv. Zajišťují 
bezpečnost používání a dlouhodobou účinnost. Hlízy budou mít jednotnější velikost, tvar a barvu. 

Nejběžnější je aplikace granulovaných hnojiv buď rozhozem nebo do řádku. Při aplikaci do řádku se 
doporučuje umístit hnojivo alespoň 5–10 cm od hlízy, aby nedocházelo ke zbytečné zátěži mladého 
kořenového systému vysokými hodnotami EC.

Brambory rostou v mnoha různých podnebných pásech, ale optimální denní teploty jsou mezi 15 a 20 °C. Bramborám 
se daří dobře ve většině půdních typů, ale sklizeň je lepší v lehčích půdách. Vhodné jsou spíše hrubozrné půdy, protože 
tato plodina preferuje porézní, dobře propustné a provzdušněné půdy. 

Optimální hodnota pH půdy je mezi 5 a 6. Mírně alkalické půdy mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu slupky a silně alkalické 
podmínky mohou způsobovat nedostatek mikroživin. Brambory se považují za plodinu, která je citlivá na chloridy. Brambory 
mají vyšší spotřebu dusíku a ještě vyšší nároky na draslík. Dostatečné dávky vápníku prodlužují skladovatelnost hlíz.
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Listová výživa
Při hnojení brambor se často používá listová výživa vzhledem k možnosti kombinovat ji s aplikací 
přípravků na ochranu rostlin. Listová výživa může rostliny podpořit v konkrétní růstové fázi a posílit 
je v případě potřeby (např. sucho, horka, chladná půda, choroby a nedostatky živin).
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Produkt Podíl obalených 
granulí

Aplikace

rozhozem do řádku

Agromaster 11-8-27+2CaO+13SO3+TE 60% obaleného 
dusíku 600–800 kg/ha 300–400 kg/ha

Agromaster 40-0-5 60% 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

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

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

Technologie X3-Active v produktech AgroleafSpecial

X3-Active je speciální biostimulant, který je určen k tomu, aby usnadňoval listům 
rostliny absorpci sloučenin se stopovými prvky, čímž se optimalizuje obsah stopových 
prvků u velkého množství plodin. Technologie X3-Active se využívá u různých produktů 
s obsahem stopových prvků ze sortimentu společnosti ICL SF.

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

https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2098-agroleaf-power-calcium/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2094-agroleaf-power-high-p/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2096-agroleaf-power-total/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2097-agroleaf-power-high-k/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/2088-agroleaf-special-mn/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/agromaster-11-8-27-2cao-13so3-2-3/
https://icl-sf.com/cz-cz/products/specialty_agriculture/agromaster-40-0-5-1-2-m/
https://issuu.com/everris/docs/katalog_sa/3
https://icl-sf.com/cz-cz
https://www.facebook.com/ICLSFCeskoSlovensko
https://youtu.be/8mbERCyliCo
https://youtu.be/8mbERCyliCo
https://issuu.com/everris/docs/17038_agroleaf_cz_letak_2017_bbcom_
https://www.youtube.com/channel/UCY3bjj7HZfJGw70vl652YjQ
https://www.youtube.com/channel/UCY3bjj7HZfJGw70vl652YjQ
https://youtu.be/o-ZoLa7J9qg
https://youtu.be/eo10beyIUho

