
Jahody
doporučení výživy

Základní výživa

Fertigace

Jahody

Hnojiva s řízeným uvolňováním živin vynikají bezpečností a dlouhodobou účinností. Jako základní výživu 
doporučujeme hnojivo Agromaster aplikované jednou za sezónu jako topdressing. Díky uvolňování živin 
v závislosti na teplotě dokáže toto hnojivo zajistit výživu po dobu 5-6 měsíců v dávce, která je přizpůsobena 
potřebám rostlin. Při vyšších teplotách rostliny rostou rychleji a dostávají více živin, při nižších rostou pomaleji 
a z granulí se uvolňuje méně živin.

Agromaster lze aplikovat přímo do řádku nebo vedle řádku do vzdálenosti 15 cm od rostlin.

Fertigace je způsob dodávky nezbytných živin v podobě hnojivého roztoku společně se závlahou. 
Společnost ICL vyvinula vodorozpustná hnojiva Agrolution, která jsou určena pro hnojivou zálivku 
v podmínkách s tvrdou či měkkou vodou.

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.

Jahody jsou ovoce, které se pěstuje jak pro přímou konzumaci, tak ke zpracování. Prospívají na mnoha půdách od písčitých 
po jílovo-hlinité. 

Nejsou zvlášť citlivé na pH půdy, ale nejlépe se jim daří, pokud je pH mezi 5,8 až 6,5. Při pH nižším než 5,5 jsou náchylné na 
nedostatek P, Mo a Ca, při pH vyšším než 7,5 se pravděpodobně objeví nedostatek B, Cu, Fe, Mn, P a Zn. Nejlepších výnosů lze 
dosáhnout v hlubších úrodných půdách, bohatých na organickou hmotu. 

Kořeny jahod vyžadují hodně kyslíku, a proto jsou rostliny ve všech fázích vývoje velmi citlivé na zamokření. Dobře propustná či 
odvodněná půda je nutností. Jahody kvetou a plodí při teplotách od 15 do 27 °C. Pro dobrou úrodu jahod je nezbytná závlaha. 
Klíčová je hodnota EC, protože jahody jsou extrémně citlivé na zasolení.

Jahody přijímají velké množství draslíku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat také přísunu železa, aby se předešlo jeho případ-
ným nedostatkům.

Produkt Podíl obalených granulí Doba
působení

Aplikace

dávka

Agromaster 16-8-16+5MgO 72% obaleného dusíku 200-440 kg/ha*
březen-duben

Agroblen Tablet 14-20-5+2MgO+TE 100% obaleného dusíku 1–2 tablety k rostlině
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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.

Speciální listová hnojiva Agroleaf Special obsahují zinek nebo mangan, což jsou prvky nezbytné pro dosažení 
vyšších výnosů. Agroleaf Special je určen k rychlé a účinné nápravě nedostatků těchto živin. Přídavek patentované 
technologie X3 umožňuje rostlinám přijímat živiny rychleji a efektivněji.

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

stimulace růstu
Agroleaf Power High P 12-52-5+TE
Agroleaf Power High N 31-11-11+TE

4-5 1

vegetativní růst Agroleaf Power Total 20-20-20+TE 4
1-2 aplikace,  

každých 7-10 dní

nasazení poupat Agroleaf Power High P 12-52-5+TE 4
1-2 aplikace,  

každých 7-10 dní

od nasazení na plod po 
konec sklizně - střídavě

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

4
2-3 aplikace,  

každých 7-10 dní

příprava na období klidu Agroleaf Power High K 15-10-31+TE 4 1

Růstová fáze Agroleaf Special dávka kg/ha počet aplikací

začátek vegetace Agroleaf Special Mangan 1 1

bílá poupata Agroleaf Special Zinek 0,3-0,5 1

vybarvení plodů Agroleaf Special Zinek 0,3-0,5 1

po sklizni Agroleaf Special Zinek 0,3-0,5 1
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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

Zeptejte se odborníka!

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

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

* Doporučená dávka je 20–30 kg/ha/týden, v závislosti na výsledcích předem provedených rozborů vody a půdy.

Jaký vliv má  Agrolution pHLow na pěstování JAHOD? Zajistí 
vyšší výnosy  a usnadní aplikaci! Podívejte se na video.

Praktické zkušenosti 
jsou nejdůležitější!

Shlédnout video

R
el

ea
se

 
Te

ch
no

lo
gy

R
el

ea
se

 
Te

ch
no

lo
gy

Agroblen tablety jsou velice vhodné řešení výživy při výsadbě rostlin.  
Mladé sazenice jsou často citlivé na zasolení, a proto je třeba výživu 
dodávat opatrně. Díky snadné aplikaci zvládnou přesné dávkování i 
nezkušení pracovníci. 

Růstová fáze Měkká voda Tvrdá voda Počet dnů fertigace

začátek vegetace Agrolution Special 313 
14-7-14+14CaO

Agrolution pH Low 222 
20+20+20+TE 15

vegetativní růst Agrolution Special 313 
14-7-14+14CaO

Agrolution pH Low 222 
20+20+20+TE 15

od konce kvetení  
po první sklizeň

Agrolution Special 316 
13-5-28+2CaO+2,5MgO

Agrolution pH Low 335 
15-13-25+TE 30

od druhého nasazení  
na plod

Agrolution Special 316 
13-5-28+2CaO+2,5MgO

Agrolution pH Low 114 
10-10-40+TE 40
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– pro prevenci i nápravu nedostatků manganu a zinku

– výživa pro rostliny

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 přípravky4

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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* TE (trace elements) = stopové prvky

* TE (trace elements) = stopové prvky
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