Najnovšia generácia štartovacích hnojív
Jedným z nových trendov vo vývoji technológií pre výživu poľnohospodárskych plodín je využitie
mikrogranulovaných hnojív ako neoddeliteľnej súčasti štandardných programov výživy rastlín. Za podpory
špecialistov z výskumného a vývojového oddelenia vyvinula spoločnosť ICL Specialty Fertilizers hnojivo
Agromaster Start Mini - jedinečný produkt, ktorý poskytuje výživu pomocou mikrogranúl s riadeným
uvoľňovaním dusíka, čím podporuje koreňový systém a zaisťuje kontinuálne výživu rastlín.
Hnojivo Agromaster Start Mini spája účinok

rastliny potrebujú v prvých fázach rastu bez toho, aby

štandardného mikrogranulovaného hnojiva

negatívne ovplyvňoval klíčenie alebo zaťažoval mladé

s dusíkom v obaľovanej forme s cieľom zabezpečiť

rastliny vysokou mierou zasolenia. Kontinuálnu výživu

rastlinám dlhotrvajúcu výživu. Tento produkt

rastlín zaisťuje dusík v obaľovanej forme.

poskytuje živiny s okamžitým uvoľnením, ktoré
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Agromaster Start Mini
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Agromaster Start Mini sa dodáva v 25 kg vreciach.

Odporúčaná aplikácia
 Agromaster Start Mini je produkt určený hlavne pre poľnohospodárske plodiny pestované v riadkoch.
 Drobné granuly aplikujte pri sejbe priamo k osivu, dosiahnete tak maximálny účinok.
 Priama aplikácia k osivu zvyšuje dostupnosť fosforu a podporuje jeho príjem mladým
koreňovým systémom.
 Najlepšie výsledky je možné dosiahnuť pri využití špeciálnych aplikátorov určených
pre granuly malej veľkosti.
 Počiatočný účinok hnojiva môže byť menší pri prehnojení alebo pri horšom využití živín
v dôsledku sucha v predchádzajúcom roku.

Odporúčané dávkovanie
Poľnohospodárske plodiny: 50–80 kg/ha – v závislosti na plodine, obsahu živín
v pôde a posledných pestovaných plodinách.

Výhody produktu Agromaster Start Mini

1

Cielené hnojenie s vysokou účinnosťou a maximálnym využitím živín.

2

Jednoduché použitie, menšia potreba pracovnej sily a menšie utuženie pôdy vďaka menšej potrebe ďalších aplikácií.

3

Dusík s riadeným uvoľňovaním zaisťuje dlhodobý účinok.

4

Výrazný počiatočný účinok vďaka okamžite dostupnému fosforu, ktorý je prístupný mladému koreňovému systému.

5

Riadená výživa zaistí jednotný vzhľad rastlín.

6

Burina nie je konkurentom pri získavaní živín.

7

Prídavok Mg a S podporuje fotosyntézu a rast rastlín.
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