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Agromaster, kiváló teljesítmény –
könnyű alkalmazhatóság
A növények termelékenységének fokozásához és a biztos termésszintek eléréséhez jól átgondolt tápanyagutánpótlási programra van szükség. Megfelelő hatékonyságú tápanyagokat kell alkalmazni a magas
termésmennyiség és a termelés nyereségességének biztosításához. Másrészről biztosítani kell a kiváló minőségű
termést. Ezt kínálja az ICL kiváló teljesítményű, ugyanakkor könnyen alkalmazható terméke, az Agromaster.
A műtrágyáknak a vegetációs időszak minden egyes napján optimális teljesítményt kell nyújtaniuk. Az Agromaster egyesíti
az ICL burkolt tápanyag-leadási technológiájának előnyeit a gondosan kiválasztott hagyományos granulált műtrágya
használatával. Ez a hatékony kombináció egyetlen, egységes minőségű termékben biztosítja a nitrogénforrás hosszú
hatástartamú, szabályozott feltáródását és a kiváló teljesítményt.

Az Agromaster előnyei
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A folyamatos tápanyagellátásnak köszönhetően kevesebb ásványianyag-utánpótlás mellett
megvalósuló magasabb vagy azonos mennyiségű terméshozam
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Kevesebb kezelés = alacsonyabb költség
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Környezetbarát megoldás a minimális mértékű kimosódás révén
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Egyöntetű növekedés a burkolt szabályozott tápanyagellátásnak köszönhetően
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Nem okoz „sóstressz”-t a korai fejlődési szakaszban
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A táblázat a leggyakrabban használt Agromaster-összetételeket tartalmazza.
Teljes termékkínálatunkról érdeklődjék ICL-szaktanácsadójánál.

Szabályozott tápanyag-leadású,
burkolt műtrágyák működési elve
A kevesebb több
A szabályozott tápanyag-leadású burkolt, műtrágyák

növények pedig még a műtrágya hatástartamának végén

jelentős szerepet töltenek be a terméshozam növelésében,

is elegendő tápanyaghoz jutnak. A szabályozott tápanyag-

a tápanyagveszteség csökkentésében, valamint

leadású, burkolt műtrágyák egyszeri kijuttatása révén célzott

a műtrágya kijuttatásának egyszerűbbé tételében. Ezekkel

tápanyag-utánpótlás valósítható meg, amely garantálja

a termékekkel a növény teljes tenyészideje alatt szabályozott

az egészséges növényfejlődést, az egyöntetű növekedést és

a tápanyagszint. A fiatalabb növények nem károsodnak

az optimális terméshozamot. Mindez lehetővé teszi, hogy

és nem szenvednek a magas sótartalom miatt, az idősebb

minimális ráfordítással maximális eredményt érjen el.

E-Max tápanyag-leadási technológia
A szabályozott tápanyag-leadású, burkolt műtrágyák féligáteresztő bevonattal (egyfajta

Tápanyag- membránnal) ellátott szemcsékből állnak. A kijuttatást követően a víz áthatol a szemcsék
szemcse
féligáteresztő külső rétegén, és feloldja a burkolaton belül lévő tápanyagokat. Az ozmotikus
E-Max
bevonat

koncentráció különbség következtében a burkolaton belüli nyomás megnövekszik, és a tápelemek
kiáramlása megindul a burkolaton keresztül. A féligáteresztő bevonat a hőmérséklet alapján
folyamatosan szabályozza a hatóanyagok felszabadulását. A kiáramlás sebességét a közeg
hőmérséklete befolyásolja, magasabb hőmérsékleten több, alacsonyabb hőmérsékleten kevesebb
tápanyag táródik fel egységnyi idő alatt – igazodva a növény tápanyagszükségletéhez.

Működési
elv
A talajnedvesség áthatol
az E-Max féligáteresztő
burkolatán, és feloldja
a tápanyagmagot.

A talajnedvesség és
a tápanyagmag feloldódása
miatt az E-Max burkolt
szemcse belsejében megnő
az ozmotikus nyomás.

Hagyományos műtrágyák
Tápanyagutánpótlás

Túladagolás
(magas EC)

A nedvességfelvétel
következtében az E-Max
bevonat mikroszkopikus
pórusain keresztül az oldott
tápanyagok kiáramlanak.

Az ozmotikus nyomás
függ a hőmérséklettől.
A tápanyagok teljesen
felszabadulnak, később a
bevonat is lebomlik a talajban.

Szabályozott tápanyagleadású, burkolt műtrágyák
Túl
kevés
tápanyag
Felvehető
tápanyag

Tápanyagszükséglet

Növényi
tápanyagigény
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Agromaster kísérlet
Kísérlet célja:

Agromaster hatékonyságának bizonyítása
a termelő által eddig használt tápanyag
visszapótlással szemben sárgadinnyében

Kísérlet helye: Hort-Ambruzs Zoltán kertészete
Növény:

Sárgadinnye-Centro fajta

Kezelések:

Termelői gyakorlat: 375 kg/ha Komplex
mikroelemekkel (cropcare11-11-21+TE)

Eredmények:

Termés
mennyiség

Bevétel

19-5-20+4MgO+19,5SO3 kevert műtrágya

Műtrágya ára

ICL-kezelés: 5500 tő/ha 5-6 kg/tő 30 250 kg/ha
átlagtermés

19 250 kg

30 250 kg

11 000 kg 63% plusz

Dinnye átvételi 100 HUF/kg
átlagár

Bevétel
különbség

19 250 kg átlagtermés

ICL -kezelés
Agromaster

Különbség

ICL-kezelés: 375 kg/ha Agromaster
Termelői gyakorlat: 5500 tő/ha 3-4 kg/tő

Termelői
gyakorlat

1 925 000
HUF

100 HUF/kg
3 025 000
HUF

+ 1 100 000 HUF
85 725 HUF

Extra költség
a műtrágyában
Extra jövedelem

135 000 HUF
-47 750 HUF

+1 052 250 HUF

Felhasználási javaslat
zz Az Agromaster termékek szabadföldi alkalmazásra kifejlesztett készítmények.
zz Az Agromaster felülszórással, illetve sorkezeléssel, fejtrágyázással vagy ágyásos alkalmazással juttatható ki.
zz Sorkezelés vagy fejtrágyázás esetén a terméket a növénytől 5-10 cm-es távolságra helyezze el (lásd az ábrát).
zz A javasolt felhasználási mód az adott növénytől és a kiválasztott terméktől függ. (Személyre szabott
felhasználási javaslatért kérjük, vegye fel a kapcsolatot ICL-szaktanácsadójával.)
zz Ne helyezze az Agromaster terméket az ültetőgödörbe (lásd az ábrát). Kerülje a közvetlen gyökérkontaktust!
zz A legjobb eredmény érdekében ajánlatos az Agromaster-terméket bedolgozni a talaj felső 5 cm-es rétegébe.
zz Az Agromaster közvetlenül a kiültetés előtt, ültetéssel egy menetben, illetve fejtrágyaként alkalmazható.
zz Csepegtetőcső alkalmazása esetén az Agromaster-terméket helyezze a csepegtetőlyukak közelébe
(lásd az ábrát).
zz A termék kijuttatását követően bőséges öntözés javasolt.

Keresse fel az ICL Specialty Fertilizers tanácsadóját személyre szabott tanácsért!
Everris International B.V.
Magyarországi Képviselete
H-2092 Budakeszi, Pf. 113
E-mail: ugyfelszolgalat@icl-group.com
www.icl-sf.hu

Forgalmazó

Szaktanácsadás:
Magyarország – Rácz Gábor (Zöldség-gyümölcs-szántóföldi kultúrák)
Mobil: 06 (30) 488 1479
E-mail: gabor.racz@icl-group.com
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