ZWIĘKSZ SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW
INWESTUJĄC TYLKO 5 zł/ha
Nova PeKacid zmniejsza pH cieczy roboczej,
zwiększa skuteczność zabiegów środkami
ochrony roślin i dokarmiania dolistnego.
Czym jest PeKacid?
PeKacid 0-60-20 to rozpuszczalny nawóz fosforowo-potasowy,
przeznaczony do upraw polowych i bezglebowych. Niezastąpiony
w przypadku twardej wody o pH powyżej 7 i glebach wapiennych.
Do stosowania wraz z nawozami wapniowymi.
Podwójna korzyść – stosując nawóz dodatkowo
obniżasz pH!

Jak stosować w polskich warunkach?
• do oprysku – 0,5 do 1,5 kg na 1000 litrów
cieczy roboczej
• fertygacja – opracujemy dla Ciebie za darmo
indywidualne zalecenia dopasowane
do Twojego gospodarstwa.

ICL Polska sp. z o.o.

Inwestując tylko 5 zł/ha możesz zyskać
kilkaset złotych zwiększając skuteczność wybranych zabiegów chemicznych.

www.icl-sf.pl

KORZYŚCI:

1

Zwiększa skuteczność działania środków
ochrony roślin, które wymagają niskiego pH
cieczy roboczej.

2

Może być mieszany w jednym zbiorniku
z nawozami wapniowymi i magnezowymi.

3

Źródło fosforu i potasu.

Nawozy do fertygacji:
Solinure – tani nawóz wieloskładnikowy
z pełnym pakietem mikroelementów.
• Dla roślin pod osłonami i w otwartym gruncie.
• Do plantacji, z których chcemy uzyskać wysoki
plon tanim kosztem.

4

Oczyszcza systemy nawadniające z osadów
i uniemożliwia ich ponowne osadzanie.

5

Obniża odczyn wody, co poprawia dostępność
składników pokarmowych (także mikroelementów) w glebie i podnosi stopień ich wykorzystania przez rośliny.

Agrolution p + wapń gratis
• Do wody twardej.
• Obniża pH wody.
+ Ca, Mg + mikro
• Do wody miękkiej i normalnej.
• Dostarcza wapń i magnez.

Agrolution – nawóz przeznaczony dla gospodarstw chcących profesjonalnie nawozić, bez
konieczności użycia drogich systemów dozujących.

Uwaga: podstawą nawożenia roślin są nawozy doglebowe, nawozy dolistne służą do dokarmiania w określonych fazach uprawy.
Ze względu na to, że nasze produkty są stosowane w zróżnicowanych warunkach uprawy i pozostają poza naszą kontrolą, firma ICL nie ponosi odpowiedzialności
ze negatywne wyniki stosowania nawozów.
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Zadzwoń po poradę:
Marcin Gutkowski (Grójec, Skierniewice, Kalisz) – 605 363 220,
Andrzej Miąsko (region południowy) – 604 321 398
Mariusz Pokrywka (Dolny Śląsk) – 609 395 955,

