Fertilizant starter de ultimă generaţie
Noile tendinţe în dezvoltarea şi evoluţia tehnologiilor de fertilizare a culturilor agricole aduce în prim plan
utilizarea îngrăşămintelor microgranulate ca parte integrantă a unui program standard de nutriţie a
plantelor. Prin intermediul specialiştilor săi şi a departamentului de cercetare-dezvoltare, ICL a creat
Agromaster Start Mini - un produs special, unic, ce combină microfertilizarea localizată cu eliberarea
controlată a nutrienţilor, pentru un efect îmbunătăţit şi de lungă durată.
Agromaster Start Mini combină efectul de îngrăşământ

fără a afecta germinarea sau înhibarea dezvoltării

microgranulat standard cu pelicularea azotului din

sistemul radicular abia format din cauza nivelului

componenţa sa, pentru a susţine nutriţia plantelor timp

ridicat de săruri la nivel radicular, urmând sa susţină

îndelungat. Asigură eliberarea imediată a nutrienţilor

nutriţia plantelor controlat odată cu creşterea

de care plantele au nevoie în primele faze de vegetaţie,

temperaturii solului.

www.icl-sf.com/ro

Agromaster Start Mini
Formulă NPK

Longevitate

21-21-5+2MgO+15SO3
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Produsele Agromaster Start Mini sunt disponibile în saci de 25 kg.

Recomandări de utilizare
Agromaster Start Mini este un produs dedicat culturilor înﬁinţate prin semănat direct
Aplicarea produsului se recomandă a ﬁ făcută localizat, lângă seminţe
Se aplică odată cu semănatul, ceea ce creşte rata de absorbţie a fosforului, acesta ﬁind un
element cu modilitate redusă în sol
Pentru eﬁcienţă maximă, se aplică cu distribuitoare speciale pentru îngrăşăminte minigranulate,

21-21-5+2MgO+15SO3

montate pe maşinile de semănat, reducând astfel gradul de tasare al solului prin eliminarea
altor lucrări mecanice
Efectul de starter al produsului poate ﬁ diminuat de fertilizarea în exces şi/sau de utilizarea
redusă a nutrienţilor din cauza condiţiilor de secetă din anul culturii premergătoare

Recomandări generale de fertilizare
Culturi agricole: 40-50 kg/ha - în funcţie de cultură, starea de aprovizionare a
solului cu nutrienţi şi cultura premergătoare

Beneﬁciile Agromaster Start Mini:

1
2
3
4

Fertilizare localizată , cu eﬁcienţă maximă de utilizare a nutrienţilor
Ușor de utilizat, mai puțină muncă și grad redus de tasare a solului datorită reducerii lucrărilor mecanice
Eliberarea controlată a azotului pentru un efect de lungă durată
Efect de starter datorită disponibilităţii imediate a fosforului pentru sistemul radicular nou format

5

Imprimă uniformitate culturilor datorită nutriției controlate

6

Elimina concurenţa buruienilor pentru nutrienţi

7

Aport suplimentar de Mg şi S pentru a intensiﬁca fotosinteza şi metabolismul plantei

Producător:
Everris International b.v.
Reprezentanţi România
Alexandru Dumitru - România Sud
Telefon: 0722.589.022
Cristian Filote - România - Nord
Telefon: 0722.107.265
Email: relatiiclienti@icl-group.com
Web: www.icl-sf.ro

Importator:
SC Holland Farming Agro SRL
Str. Drumul Osiei, nr 74,
Sector 6, Bucureşti
Telefon: 021.410.21.65
Email: oﬃce@hollandfarming.ro
Web: www.hollandfarming.ro
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