Plante ornamentale
Recomandări generale de fertilizare
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Muşcate
Recomandări de fertilizare pentru muşcate
Substratul de cultură pentru aceste plante trebuie
ajustat astfel încât să fie între 5.8 şi 6. Pentru fertilizarea de bază, amestecaţi Osmocote în substratul
de cultură. În cazul plantelor cu perioadă mai lungă
de vegetaţie cultivate în ghivece mari, coşuri suspendate, alegeţi îngrăşăminte cu longevitate mai mare
(8-9 luni). Pentru perioade mai scurte de vegetaţie
în ghivece medii alegeţi îngrăşămintele cu longevitate de 5-6 luni. Pentru plantele crescute în ghivece
mici, pack-uri, cu perioade scurte de vegetaţie puteţi
folosi şi Osmocote Bloom.
Îngrăşămintele cu eliberare controlată din gama
Osmocote pot asigura nutriţia plantelor pe toată pe-

rioada de vegetaţie a culturii. Noul Osmocote Exact
High K, patentat cu tehnologia dublă de peliculare
-DCT (Double Coating Technology), a fost special
creat pentru a susţine şi mai exact nutriţia plantelor
în a doua parte a perioadei de vegetaţie.
Programul de fertilizare se poate completa cu
îngrăşăminte hidrosolubile din gama Universol sau
Peters – în condiţii de irigare cu apă dură sau apă
cu duritate scăzută – pentru a a obţine plante de o
calitate excepţională.
Dacă utilizaţi dozele maxime pentru Osmocote,
atunci îngrăşămintele hidrosolubile pot fi folosite în
doze reduse.

Tipul şi dozele îngrăşămintelor de bază recomandate pentru fertilizarea substratului de cultură
Tipul

Doza

Metoda de aplicare

Osmocote Exact Standard High K
Pentru vânzare rapidă

Plante mamă furnizoare

11-11-18+ME, 5-6 luni sau
12-7-19+ME, 5-6 luni

Trebuie amestecat

Osmocote Exact Standard High K

cu substratul de cultură

de material săditor

11-11-18+ME, 8-9 luni

Pentru ghivece mici

Osmocote Bloom

(pack-uri)

3,0-3,5 kg/m3

Osmocote Exact High K

3,5-4,5 kg/m3

2,0-3,0 kg/m3

12-7-18+ME, 2-3 luni

Importanţa calităţii apei cu care irigaţi
Cauza multor dezechilibre fiziologice şi probleme în
creştere plantelor o consitutie calitatea apei.
Creştere plantelor în condiţii optime începe prin
analizarea calităţii apei şi alegerea gamei de îngrăşăminte.
Analiza apei cu care irigaţi este importantă în alege-

rea tipului de îngrăşământ pentru fiecare stadiu de
dezvoltare al plantelor. Analiza apei este importantă
pentru ca nivelul ridicat al sărurilor din apă poate
creşte EC-ului acesteia şi pH-ul sustratului de cultură,
afectând, în mare măsură, dezvoltarea optimă a
sistemului radicular.

Apă cu duritate scăzută

Apă dură

Utilizaţi îngrăşămintele
special concepute pentru
irigarea cu acest tip de
apă, fertilizanţii aducând
un aport suplimentar de

Opţional

All Water
Types
Multipurpose

Ca şi Mg

Utilizaţi îngrăşăminte cu

Opţional

efect de acidifiere pentru
reducerea bicarbonaţilor
şi menţinerea unui nivel
EC favorabil în substratul
de cultură.
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Gama produselor Universol a fost îmbunătăţită
ICL Specialty Fertilizers a îmbunătăţit portofoliul gamei Universol. Am mărit conţinutul în fier pentru o
culoare mai intensă a frunzelor. Noile formule îmbunătăţite conţin un pachet optimizat de microelemente,
formule echilibrate cu calciu şi magneziu şi materii prime cu solubilitate totală.
Noile produse din gama Universol, Hard Water şi Soft Water, sunt formulări noi care fac faţă situaţiilor create de irigarea cu apă dură sau cu duritate scăzută.
PROGRAM STANDARD DE FERTILIZARE OSMOCOTE ŞI UNIVERSOL
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA APEI
CALITATEA
APEI

PRIMELE 2 SĂPTĂMÂNI
DUPĂ PLANTARE

FAZA VEGETATIVĂ

STIMULAREA
ÎNFLORIRII

FAZA GENERATIVĂ

Apă cu duritate
scăzută

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Soft Water 213R
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Soft Water 213R
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

Apă dură

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Hard Water 225
11-10-28+2MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Hard Water 225
11-10-28+2MgO+ME

Apă normală

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Blue
18-11-18+2,5MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Orange
16-5-25+3.4 MgO+ME

Doza

0,5-0,7 g/l

0,8-1,1 g/l

0,8-1,0 g/l

0,8-1,1 g/l

Îngrăşăminte
hidrosolubile

Pentru a adăuga cantităţi suplimentare de calciu puteţi utiliza Universol White 15-0-19+9CaO+2MgO+ME sau azotat de calciu, în doză de 0.5-1 g/l, în funcţie de conţinutul de
calciu din apa de irigat. NOTĂ! Aplicaţi separat îngrăşămintele cu conţinut de calciu! Produsele din gama Universol Soft Water and Universol White pot fi amestecate în acelaşi
tanc cu azotatul de calciu. În cazul utilizării altor formule de Universol, se vor aplica din tancuri diferite (sistem cu 2 tancuri A/B). Doza exactă ce trebuie aplicată va fi ajustată
în funcţie de stadiul plantelor, doza de Osmocote aplicată şi de frecvenţa irigării. Pentru mai multe informaţii contactaţi reprezentanţii ICL!

Gama produselor Peters
Ambele game de produse, atât Peters Professional cât şi Peters Excel conţin formularea unică, M77, de chelatare a microelementelor, îmbunătăţind absorbţia nutrienţilor şi imprimă plantelor un efect vizibil rapid la
scurt timp după aplicare.
PROGRAM STANDARD DE FERTILIZARE OSMOCOTE ŞI PETERS
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA APEI

Îngrăşăminte
hidrosolubile

CALITATEA
APEI

PRIMELE 2 SĂPTĂMÂNI
DUPĂ PLANTARE

FAZA VEGETATIVĂ

STIMULAREA
ÎNFLORIRII

FAZA GENERATIVĂ

Probleme cu apa
de irigat
(EC ridicat şi
conţinut mare
de calciu)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Professional
Winter Grow
20-10-20+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Professional
Pot Plant Special
15-11-29+ME

Apă dură
(pH ridicat şi
conţinut mare
de bicarbonaţi)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Excel
Hard Water Grow Special
18-10-18+2MgO+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Excel
Hard Water Finisher
14-10-26+2MgO+ME

Apă cu duritate
scăzută
(conţinut scăzut
de calciu)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Excel
CalMag Grower
15-5-15+7CaO+3MgO+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Excel
CalMag Finisher
13-5-20+7CaO+2MgO+ME

Doza

0,5-0,7 g/l

0,8-1,1 g/l

0,8-1,0 g/l

0,8-1,1 g/l

Pentru fertilizarea cu calciu alegeţi Peters Excel CalMag care se poate amesteca în acelaşi tanc cu azotatul de calciu, dacă mai este nevoie. Pentru fertirigarea cu calciu împreună cu celelalte formule din gama Peters folosiţi tancuri separate (sistem de 2 tancuri A/B)
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Crizanteme
Recomandări de fertilizare pentru cultura în ghivece a crizantemelor
Substratul de cultură al crizantemelor trebuie pregătit cu grijă astfel încât să nu-şi piardă umiditatea mai
ales în perioadele calde din timpul verii. pH-ul optim
al substratului de cultură trebuie ajustat pentru
a fi 5.8-6.0. Pentru fertilizarea de bază alegeţi cu
încredere gama produselor Osmocote pentru a fi
amestecate în substratul de cultură.
Îngrăşămintele cu eliberare controlată de 5-6 luni
din gama Osmocote pot asigura nutriţia plantelor

pe toată perioada de vegetaţie a culturii.
Programul de fertilizare se poate completa cu
îngrăşăminte hidrosolubile din gama Universol sau
Peters – în condiţii de irigare cu apă dură sau apă
cu duritate scăzută – pentru a a obţine plante de o
calitate excepţională.
Dacă utilizaţi dozele maxime pentru Osmocote,
atunci îngrăşămintele hidrosolubile pot fi folosite în
doze reduse.

Tipul şi dozele îngrăşămintelor de bază recomandate pentru fertilizarea substratului de cultură
Tipul
Fertilizare de bază standard
Fertilizare de bază +
îngrăşăminte hidrosolubile
în doze ridicate
Fertilizare de bază +
îngrăşăminte hidrosolubile
în doze scăzute

Doza

Osmocote Exact Standard

Metoda de aplicare

3,0-4,0 kg/m3

15-9-12+2MgO+ME, 5-6 luni
Osmocote Pro

2,0-3,0 kg/m3

17-11-10+2MgO+ME, 5-6 luni

Trebuie amestecat
cu substratul de cultură

Osmocote Exact Hi.End

3,5-4,5 kg/m3

15-9-12+2MgO+ME, 5-6 luni

Importanţa calităţii apei cu care irigaţi
Cauza multor dezechilibre fiziologice şi probleme în
creştere plantelor o consitutie calitatea apei.
Creştere plantelor în condiţii optime începe prin
analizarea calităţii apei şi alegerea gamei de îngrăşăminte.
Analiza apei cu care irigaţi este importantă în alege-

rea tipului de îngrăşământ pentru fiecare stadiu de
dezvoltare al plantelor. Analiza apei este importantă
pentru ca nivelul ridicat al sărurilor din apă poate
creşte EC-ului acesteia şi pH-ul sustratului de cultură,
afectând, în mare măsură, dezvoltarea optimă a
sistemului radicular.

Apă cu duritate scăzută

Apă dură

Utilizaţi îngrăşămintele
special concepute pentru
irigarea cu acest tip de
apă, fertilizanţii aducând
un aport suplimentar de

Opţional

All Water
Types
Multipurpose

Ca şi Mg

Utilizaţi îngrăşăminte cu

Opţional

efect de acidifiere pentru
reducerea bicarbonaţilor
şi menţinerea unui nivel
EC favorabil în substratul
de cultură.
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Gama produselor Universol a fost îmbunătăţită
ICL Specialty Fertilizers a îmbunătăţit portofoliul gamei Universol. Am mărit conţinutul în fier pentru o
culoare mai intensă a frunzelor. Noile formule îmbunătăţite conţin un pachet optimizat de microelemente,
formule echilibrate cu calciu şi magneziu şi materii prime cu solubilitate totală.
Noile produse din gama Universol, Hard Water şi Soft Water, sunt formulări noi care fac faţă situaţiilor create de irigarea cu apă dură sau cu duritate scăzută.
PROGRAM STANDARD DE FERTILIZARE OSMOCOTE ŞI UNIVERSOL
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA APEI

Îngrăşăminte
hidrosolubile

CALITATEA
APEI

PRIMELE 2 SĂPTĂMÂNI
DUPĂ PLANTARE

FAZA VEGETATIVĂ

STIMULAREA
ÎNFLORIRII

FAZA GENERATIVĂ

Apă cu duritate
scăzută

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Soft Water 213R
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Soft Water 213R
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

Apă dură

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Hard Water 211
23-10-10+2MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Hard Water 225
11-10-28+2MgO+ME

Apă normală

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Green
23-06-10+2.7MgO +ME
sau
Universol Blue
18-11-18+2.5MgO+ ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Orange
16-5-25+3,4 MgO+ME

Doza

0,5-0,8 g/l

0,8-1,5 g/l

0,5-0,8 g/l

0,8-1,5 g/l

Pentru a adăuga cantităţi suplimentare de calciu puteţi utiliza Universol White 15-0-19+9CaO+2MgO+ME sau azotat de calciu, în doză de 0.5-1 g/l, în funcţie de conţinutul de
calciu din apa de irigat. NOTĂ! Aplicaţi separat îngrăşămintele cu conţinut de calciu! Produsele din gama Universol Soft Water and Universol White pot fi amestecate în acelaşi
tanc cu azotatul de calciu. În cazul utilizării altor formule de Universol, se vor aplica din tancuri diferite (sistem cu 2 tancuri A/B). Doza exactă ce trebuie aplicată va fi ajustată
în funcţie de stadiul plantelor, doza de Osmocote aplicată şi de frecvenţa irigării. Pentru mai multe informaţii contactaţi reprezentanţii ICL!

Gama produselor Peters
Ambele game de produse, atât Peters Professional, cât şi Peters Excel conţin formularea unică, M77, de chelatare a microelementelor, îmbunătăţind absorbţia nutrienţilor şi imprimă plantelor un efect vizibil rapid la
scurt timp după aplicare.
PROGRAM STANDARD DE FERTILIZARE OSMOCOTE ŞI PETERS
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA APEI

Îngrăşăminte
hidrosolubile

CALITATEA
APEI

PRIMELE 2 SĂPTĂMÂNI
DUPĂ PLANTARE

FAZA VEGETATIVĂ

STIMULAREA
ÎNFLORIRII

FAZA GENERATIVĂ

Probleme cu apa
de irigat
(EC ridicat şi
conţinut mare
de calciu)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Professional
Hi Nitro
30-10-10+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Professional
Pot Plant Special
15-11-29+ME

Apă dură
(pH ridicat şi
conţinut mare
de bicarbonaţi)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Excel
Hard Water Grow Special
18-10-18+2MgO+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Excel
Hard Water Finisher
14-10-26+2MgO+ME

Apă cu duritate
scăzută
(conţinut scăzut
de calciu)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Excel
CalMag Grower
15-5-15+7CaO+3MgO+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Excel
CalMag Finisher
13-5-20+7CaO+2MgO+ME

Doza

0,5-0,8 g/l

0,8-1,5 g/l

0,5-0,8 g/l

0,8-1,5 g/l

Pentru fertilizarea cu calciu alegeţi Peters Excel CalMag care se poate amesteca în acelaşi tanc cu azotatul de calciu, dacă mai este nevoie. Pentru fertirigarea cu calciu împreună cu celelalte formule din gama Peters folosiţi tancuri separate (sistem de 2 tancuri A/B)
Sfat! Crizantemele tip multiflora au cerinţe mai ridicate faţă de azot şi calciu în perioadele de creştere vegetativă şi de aceea va trebui să acordaţi atenţie fertilizării cu aceste 2 elemente.
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Cyclamen
Recomandări de fertilizare pentru cultura de Cyclamen
Cultura la ghivece a plantelor de Cyclamen se
desfăşoară în condiţii bune atunci când pH-ul substratului se situează între 5-6. Pentru fertilizare de
bază puteţi utiliza Osmocote amestecat în substratul de cultură.
Îngrăşămintele cu eliberare controlată de 5-6 luni
din gama Osmocote pot asigura nutriţia plantelor pe
toată perioada de vegetaţie a culturii. Noul Osmocote Exact High K, patentat cu tehnologia dublă de
peliculare -DCT (Double Coating Technology), a fost

special creat pentru a susţine şi mai exact nutriţia
plantelor în a doua parte a perioadei de vegetaţie.
Programul de fertilizare se poate completa cu
îngrăşăminte hidrosolubile din gama Universol sau
Peters – în condiţii de irigare cu apă dură sau apă
cu duritate scăzută – pentru a a obţine plante de o
calitate excepţională.
Dacă utilizaţi dozele maxime pentru Osmocote,
atunci îngrăşămintele hidrosolubile pot fi folosite în
doze reduse.

Tipul şi dozele îngrăşămintelor de bază recomandate pentru fertilizarea substratului de cultură
Tipul

Doza

Metoda de aplicare

Osmocote Exact Standard High K
Fertilizare de bază
standard

11-11-18+ME, 5-6 luni sau

2,5-3,0 kg/m3

Osmocote Exact High K

Trebuie amestecat
cu substratul de cultură

12-7-19+ME, 5-6 luni

Importanţa calităţii apei cu care irigaţi
Cauza multor dezechilibre fiziologice şi probleme în
creştere plantelor o consitutie calitatea apei.
Creştere plantelor în condiţii optime începe prin analizarea calităţii apei şi alegerea gamei de îngrăşăminte.
Analiza apei cu care irigaţi este importantă în alegerea
tipului de îngrăşământ pentru fiecare stadiu de
dezvoltare al plantelor. Analiza apei este importantă
pentru ca nivelul ridicat al sărurilor din apă poate

creşte EC-ului acesteia şi pH-ul sustratului de cultură,
afectând, în mare măsură, dezvoltarea optimă a sistemului radicular.
Pe baza analizei de apă făcută într-un laborator de
specialitate se poate determina cu exactitate cantitatea necesară de nutrienţi, adăugarea suplimentară de
calciu sau daca este nevoie de utilizarea fertilizanţior
pentru reducerea bicarbonaţilor.

Apă cu duritate scăzută

Apă dură

Utilizaţi îngrăşămintele
special concepute pentru
irigarea cu acest tip de
apă, fertilizanţii aducând
un aport suplimentar de

Opţional

All Water
Types
Multipurpose

Ca şi Mg

Utilizaţi îngrăşăminte cu

Opţional

efect de acidifiere pentru
reducerea bicarbonaţilor
şi menţinerea unui nivel
EC favorabil în substratul
de cultură.
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Gama produselor Universol a fost îmbunătăţită
ICL Specialty Fertilizers a îmbunătăţit portofoliul gamei Universol. Am mărit conţinutul în fier pentru o
culoare mai intensă a frunzelor. Noile formule îmbunătăţite conţin un pachet optimizat de microelemente,
formule echilibrate cu calciu şi magneziu şi materii prime cu solubilitate totală.
Noile produse din gama Universol, Hard Water şi Soft Water, sunt formulări noi care fac faţă situaţiilor create de irigarea cu apă dură sau cu duritate scăzută.
PROGRAM STANDARD DE FERTILIZARE OSMOCOTE ŞI UNIVERSOL
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA APEI
CALITATEA
APEI

PRIMELE 2 SĂPTĂMÂNI
DUPĂ PLANTARE

FAZA VEGETATIVĂ

STIMULAREA
ÎNFLORIRII

FAZA GENERATIVĂ

Apă cu duritate
scăzută

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Soft Water 213R
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Soft Water 213R
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

Apă dură

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Hard Water 225
11-10-28+2MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Hard Water 225
11-10-28+2MgO+ME

Apă normală

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Orange
16-5-25+3.4 MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Orange
16-5-25+3,4 MgO+ME

Doza

0,5-0,8 g/l

0,8-1,5 g/l

0,8-1,5 g/l

0,8-1,5 g/l

Îngrăşăminte
hidrosolubile

Pentru a adăuga cantităţi suplimentare de calciu puteţi utiliza Universol White 15-0-19+9CaO+2MgO+ME sau azotat de calciu, în doză de 0.5-1 g/l, în funcţie de conţinutul de
calciu din apa de irigat. NOTĂ! Aplicaţi separat îngrăşămintele cu conţinut de calciu! Produsele din gama Universol Soft Water and Universol White pot fi amestecate în acelaşi
tanc cu azotatul de calciu. În cazul utilizării altor formule de Universol, se vor aplica din tancuri diferite (sistem cu 2 tancuri A/B). Doza exactă ce trebuie aplicată va fi ajustată
în funcţie de stadiul plantelor, doza de Osmocote aplicată şi de frecvenţa irigării. Pentru mai multe informaţii contactaţi reprezentanţii ICL!

Gama produselor Peters
Ambele game de produse, atât Peters Professional cât şi Peters Excel conţin formularea unică, M77, de chelatare a microelementelor, îmbunătăţind absorbţia nutrienţilor şi imprimă plantelor un efect vizibil rapid la
scurt timp după aplicare.
PROGRAM STANDARD DE FERTILIZARE OSMOCOTE ŞI PETERS
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA APEI

Îngrăşăminte
hidrosolubile

CALITATEA
APEI

PRIMELE 2 SĂPTĂMÂNI
DUPĂ PLANTARE

FAZA VEGETATIVĂ

STIMULAREA
ÎNFLORIRII

FAZA GENERATIVĂ

Probleme cu apa
de irigat
(EC ridicat şi
conţinut mare
de calciu)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Professional
Winter Grow Special
20-10-20+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Professional
Pot Plant Special
15-11-29+ME

Apă dură
(pH ridicat şi
conţinut mare
de bicarbonaţi)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Excel
Hard Water Grow Special
18-10-18+2MgO+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Excel
Hard Water Finisher
14-10-26+2MgO+ME

Apă cu duritate
scăzută
(conţinut scăzut
de calciu)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Excel
CalMag Grower
15-5-15+7CaO+3MgO+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Excel
CalMag Finisher
13-5-20+7CaO+2MgO+ME

Doza

0,5-0,8 g/l

0,8-1,5 g/l

0,8-1,5 g/l

0,8-1,5 g/l

Pentru fertilizarea cu calciu alegeţi Peters Excel CalMag care se poate amesteca în acelaşi tanc cu azotatul de calciu, dacă mai este nevoie. Pentru fertirigarea cu calciu împreună cu celelalte formule din gama Peters folosiţi tancuri separate (sistem de 2 tancuri A/B)
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Poinsettia
Recomandări de fertilizare pentru Poinsettia
Poinsettia este o plantă sensibilă la nivelul ridicat de săruri din substratul de cultură,
faţă de excesul de apă şi fertilizarea în exces. De aceea fertilizarea culturii trebuie făcută
cu grijă şi cu recomandările oferite de profesionişti.
ICL Specialty Fertilizers (Everris) vă poate oferi o gamă largă de îngrăşăminte profesionale pentru cultura de succes a Poinsettiei.

Tipul şi dozele îngrăşămintelor de bază recomandate
pentru fertilizarea substratului de cultură
Următoarele îngrăşăminte sunt recomandate pentru a fi amestecate cu substratul de cultură
înainte de plantare:
l Osmocote Exact Standard, generaţia a 3-a – 15-9-12+ME în doză de 2.0-2.5 kg/m3
sau
l Osmocote Exact Hi.End cu DCT (tehnologia cu dublă peliculare), generaţia a 4-a – 15-9-12+ME
în doză de 3.0-3.5 kg/m3
Produsele din generaţia a 4-a, Osmocote Exact Hi.End cu DCT, au fost special concepute pentru
culturile care sunt cultivate în condiţiile cu temperaturi ridicate, ca cele din timpul verii.
Datorită celui de-al doilea strat de peliculare, o parte din nutrienţii peliculaţi sunt eliberaţi în
a doua parte a perioadei de vegetaţie. Acest lucru asigură o fertilizare mai exactă şi sigură,
menţine nivelul scăzut al EC-ului în substratul de cultură şi astfel puteţi folosi cantităţi reduse
de îngrăşăminte hidrosolubile .
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Osmocote + Peters – program de fertilizare pentru o
calitate excelentă
Pentru o nutriţie echilibrată, utilizaţi Osmocote ca
îngrăşământ de bază, fertilizare suplimentată cu
Peters Professional sau Peters Excel, acesta din urmă
putând fi folosit în condiţiile irigării plantelor cu apă
dură.
După plantare, utilizaţi pentru primele 2 săptămâni
Peters Professional (10-52-10+ME) în doză de 0.5-0.7
g/l pe săptămână în scopul de a dezvolta un sistem
radicular puternic.
Fertilizarea se poate continua apoi cu Peters Professional Poinsettia Mix (17-7-27+ME) în doză de 0.5-1.5
g/l pe săptămână.
Doza trebuie stabilită în funcţie de frecvenţa şi calitatea apei cu care irigaţi.
Daca irigaţi zilnic, utilizaţi doze reduse de îngrăşământ iar daca irigaţi mai rar atunci puteţi folosi
doze mai ridicate.

Peters Professional Poinsettia Mix este un produs
creat special pentru a îndeplini cerinţele nutriţionale ale culturii de Poinsettia. În comparaţie cu alte
produse din gamă, acesta are un conţinut ridicat de
zinc şi molibden, mai scăzut de bor, pentru a stimula
creşterea sănătoasă a culturii şi obţinerea unor plante cu o calitate ridicată.
Daca utilizaţi Osmocote Exact ca fertilizant de bază,
aplicaţi dozele reduse recomandate pentru Peters
Professional Poinsettia Mix 0.5-0.8 g/l la fiecare irigare, în funcţie de stadiul de dezvoltare al plantelor.
Pentru a produce plante cu creştere condensată,
utilizaţi Peters Professional Winter Grow Special
(20-10-20+ME) în alternanţă cu Peters Professional
Poinsettia Mix, respectând aceleaşi doze recomandate în funcţie de stadiul de dezvoltare al plantelor.

Reprezentanţii ICL pot face recomandări personalizate în concordanţă
cu calitatea apei cu care irigaţi. Pentru mai multe informaţii contactaţi
reprezentanţii ICL Specialty Fertilizers din zona dumneavoastră.
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Primula
Recomandări de fertilizare pentru primule
Cultura la ghivece a plantelor de Primula se
desfăşoară în condiţii bune atunci când pH-ul substratului se situează între 5.8-6. Pentru fertilizare de
bază puteţi utiliza Osmocote amestecat în substratul de cultură.
Îngrăşămintele cu eliberare controlată de 5-6 luni
din gama Osmocote pot asigura nutriţia plantelor pe
toată perioada de vegetaţie a culturii. Noul Osmocote Exact High K, patentat cu tehnologia dublă de
peliculare -DCT (Double Coating Technology), a fost

special creat pentru a susţine şi mai exact nutriţia
plantelor în a doua parte a perioadei de vegetaţie.
Programul de fertilizare se poate completa cu
îngrăşăminte hidrosolubile din gama Universol sau
Peters – în condiţii de irigare cu apă dură sau apă
cu duritate scăzută – pentru a a obţine plante de o
calitate excepţională.
Dacă utilizaţi dozele maxime pentru Osmocote,
atunci îngrăşămintele hidrosolubile pot fi folosite în
doze reduse.

Tipul şi dozele îngrăşămintelor de bază recomandate pentru fertilizarea substratului de cultură
Tipul

Doza

Metoda de aplicare

Osmocote Exact Standard High K
Fertilizare de bază

11-11-18+ME, 5-6 luni sau

2,0-2,5 kg/m3

Osmocote Exact High K

Trebuie amestecat
cu substratul de cultură

12-7-19+ME, 5-6 luni

Importanţa calităţii apei cu care irigaţi
Cauza multor dezechilibre fiziologice şi probleme în
creştere plantelor o consitutie calitatea apei.
Creştere plantelor în condiţii optime începe prin analizarea calităţii apei şi alegerea gamei de îngrăşăminte.
Analiza apei cu care irigaţi este importantă în alegerea
tipului de îngrăşământ pentru fiecare stadiu de
dezvoltare al plantelor. Analiza apei este importantă
pentru ca nivelul ridicat al sărurilor din apă poate

creşte EC-ului acesteia şi pH-ul sustratului de cultură,
afectând, în mare măsură, dezvoltarea optimă a sistemului radicular.
Pe baza analizei de apă făcută într-un laborator de
specialitate se poate determina cu exactitate cantitatea necesară de nutrienţi, adăugarea suplimentară de
calciu sau daca este nevoie de utilizarea fertilizanţior
pentru reducerea bicarbonaţilor.

Apă cu duritate scăzută

Apă dură

Utilizaţi îngrăşămintele
special concepute pentru
irigarea cu acest tip de
apă, fertilizanţii aducând
un aport suplimentar de

Opţional

All Water
Types
Multipurpose

Ca şi Mg

Utilizaţi îngrăşăminte cu

Opţional

efect de acidifiere pentru
reducerea bicarbonaţilor
şi menţinerea unui nivel
EC favorabil în substratul
de cultură.
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Gama produselor Universol a fost îmbunătăţită
ICL Specialty Fertilizers a îmbunătăţit portofoliul gamei Universol. Am mărit conţinutul în fier pentru o
culoare mai intensă a frunzelor. Noile formule îmbunătăţite conţin un pachet optimizat de microelemente,
formule echilibrate cu calciu şi magneziu şi materii prime cu solubilitate totală.
Noile produse din gama Universol, Hard Water şi Soft Water, sunt formulări noi care fac faţă situaţiilor create de irigarea cu apă dură sau cu duritate scăzută.
PROGRAM STANDARD DE FERTILIZARE OSMOCOTE ŞI UNIVERSOL
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA APEI
CALITATEA
APEI

PRIMELE 2 SĂPTĂMÂNI
DUPĂ PLANTARE

FAZA VEGETATIVĂ

STIMULAREA
ÎNFLORIRII

FAZA GENERATIVĂ

Apă cu duritate
scăzută

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Soft Water 213R
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Soft Water 213R
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

Apă dură

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Hard Water 225
11-10-28+2MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Hard Water 225
11-10-28+2MgO+ME

Apă normală

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Orange
16-5-25+3.4 MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Orange
16-5-25+3.4 MgO+ME

Doza

0,5-0,8 g/l

0,5-1,2 g/l

0,5-1,2 g/l

0,5-0,8 g/l

Îngrăşăminte
hidrosolubile

Pentru a adăuga cantităţi suplimentare de calciu puteţi utiliza Universol White 15-0-19+9CaO+2MgO+ME sau azotat de calciu, în doză de 0.5-1 g/l, în funcţie de conţinutul de
calciu din apa de irigat. NOTĂ! Aplicaţi separat îngrăşămintele cu conţinut de calciu! Produsele din gama Universol Soft Water and Universol White pot fi amestecate în acelaşi
tanc cu azotatul de calciu. În cazul utilizării altor formule de Universol, se vor aplica din tancuri diferite (sistem cu 2 tancuri A/B). Doza exactă ce trebuie aplicată va fi ajustată
în funcţie de stadiul plantelor, doza de Osmocote aplicată şi de frecvenţa irigării. Pentru mai multe informaţii contactaţi reprezentanţii ICL!

Gama produselor Peters
Ambele game de produse, atât Peters Professional cât şi Peters Excel conţin formularea unică, M77, de chelatare a microelementelor, îmbunătăţind absorbţia nutrienţilor şi imprimă plantelor un efect vizibil rapid la
scurt timp după aplicare.
PROGRAM STANDARD DE FERTILIZARE OSMOCOTE ŞI PETERS
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA APEI

Îngrăşăminte
hidrosolubile

CALITATEA
APEI

PRIMELE 2 SĂPTĂMÂNI
DUPĂ PLANTARE

FAZA VEGETATIVĂ

STIMULAREA
ÎNFLORIRII

FAZA GENERATIVĂ

Probleme cu apa
de irigat
(EC ridicat şi
conţinut mare
de calciu)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Professional
Pot Plant Special
15-11-29+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Professional
Pot Plant Special
15-11-29+ME

Apă dură
(pH ridicat şi
conţinut mare
de bicarbonaţi)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Excel
Hard Water Grow Special
18-10-18+2MgO+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Excel
Hard Water Finisher
14-10-26+2MgO+ME

Apă cu duritate
scăzută
(conţinut scăzut
de calciu)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Excel CalMag
Grower Organic S
15-5-15+7CaO+3MgO+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Excel CalMag
Finisher Organic S
13-5-20+7CaO+2MgO+ME

Doza

0,5-0,8 g/l

0,5-1,2 g/l

0,5-1,2 g/l

0,5-0,8 g/l

Pentru fertilizarea cu calciu alegeţi Peters Excel CalMag care se poate amesteca în acelaşi tanc cu azotatul de calciu, dacă mai este nevoie. Pentru fertirigarea cu calciu împreună cu celelalte formule din gama Peters folosiţi tancuri separate (sistem de 2 tancuri A/B).
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Panseluţe
Recomandări de fertilizare pentru panseluţe
Cultura la ghivece a panseluţelor se desfăşoară
în bune condiţii atunci când pH-ul substratului se
situează între 5-6. Pentru fertilizare de bază puteţi
utiliza Osmocote amestecat în substratul de cultură.
Pentru sezonul de toamnă (August-Septembrie) se
pot folosi îngrăşăminte cu longevitate de 5-6 luni, iar
pentru cel de iarnă (Ianuarie - Februarie) îngrăşăminte cu longevitate de 3-4 luni.
Îngrăşămintele cu eliberare controlată din gama
Osmocote pot asigura nutriţia plantelor pe toată
perioada de vegetaţie a culturii.
Noul Osmocote Exact High K, patentat cu tehnolo-

gia dublă de peliculare -DCT (Double Coating Technology), a fost special creat pentru a susţine şi mai
exact nutriţia plantelor în a doua parte a perioadei
de vegetaţie.
Programul de fertilizare se poate completa cu
îngrăşăminte hidrosolubile din gama Universol sau
Peters – în condiţii de irigare cu apă dură sau apă
cu duritate scăzută – pentru a a obţine plante de o
calitate excepţională.
Dacă utilizaţi dozele maxime pentru Osmocote,
atunci îngrăşămintele hidrosolubile pot fi folosite în
doze reduse.

Tipul şi dozele îngrăşămintelor de bază recomandate pentru fertilizarea substratului de cultură
Tipul

Doza

Metoda de aplicare

Osmocote Exact Standard High K
Sezonul August-Septembrie

11-11-18+ME, 5-6 luni sau

2,5-3,0 kg/m3

Osmocote Exact High K

Trebuie amestecat

12-7-19+ME, 5-6 luni

Sezonul Ianuarie - Februarie

cu substratul de cultură

Osmocote Exact Standard High K

2,0-2,5 kg/m3

11-11-18+ME, 3-4 luni

Importanţa calităţii apei cu care irigaţi
Cauza multor dezechilibre fiziologice şi probleme în
creştere plantelor o consitutie calitatea apei.
Creştere plantelor în condiţii optime începe prin
analizarea calităţii apei şi alegerea gamei de îngrăşăminte.
Analiza apei cu care irigaţi este importantă în alegerea tipului de îngrăşământ pentru fiecare stadiu de
dezvoltare al plantelor. Analiza apei este importantă
pentru ca nivelul ridicat al sărurilor din apă poate

creşte EC-ului acesteia şi pH-ul sustratului de cultură,
afectând, în mare măsură, dezvoltarea optimă a
sistemului radicular.
Pe baza analizei de apă făcută într-un laborator de
specialitate se poate determina cu exactitate cantitatea necesară de nutrienţi, adăugarea suplimentară
de calciu sau daca este nevoie de utilizarea fertilizanţior pentru reducerea bicarbonaţilor.

Apă cu duritate scăzută

Apă dură

Utilizaţi îngrăşămintele
special concepute pentru
irigarea cu acest tip de
apă, fertilizanţii aducând
un aport suplimentar de

Opţional

All Water
Types
Multipurpose

Ca şi Mg

Utilizaţi îngrăşăminte cu

Opţional

efect de acidifiere pentru
reducerea bicarbonaţilor
şi menţinerea unui nivel
EC favorabil în substratul
de cultură.
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Gama produselor Universol a fost îmbunătăţită
ICL Specialty Fertilizers a îmbunătăţit portofoliul gamei Universol. Am mărit conţinutul în fier pentru o
culoare mai intensă a frunzelor. Noile formule îmbunătăţite conţin un pachet optimizat de microelemente,
formule echilibrate cu calciu şi magneziu şi materii prime cu solubilitate totală.
Noile produse din gama Universol, Hard Water şi Soft Water, sunt formulări noi care fac faţă situaţiilor create de irigarea cu apă dură sau cu duritate scăzută.
PROGRAM STANDARD DE FERTILIZARE OSMOCOTE ŞI UNIVERSOL
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA APEI
CALITATEA
APEI

PRIMELE 2 SĂPTĂMÂNI
DUPĂ PLANTARE

FAZA VEGETATIVĂ

STIMULAREA
ÎNFLORIRII

FAZA GENERATIVĂ

Apă cu duritate
scăzută

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Soft Water 213R
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Soft Water 213R
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

Apă dură

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Hard Water 225
11-10-28+2MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Hard Water 225
11-10-28+2MgO+ME

Apă normală

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Orange
16-5-25+3.4 MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Orange
16-5-25+3.4 MgO+ME

Doza

0,5-0,8 g/l

0,5-0,8 g/l

0,5-0,8 g/l

0,5-0,8 g/l

Îngrăşăminte
hidrosolubile

Pentru a adăuga cantităţi suplimentare de calciu puteţi utiliza Universol White 15-0-19+9CaO+2MgO+ME sau azotat de calciu, în doză de 0.5-1 g/l, în funcţie de conţinutul de
calciu din apa de irigat. NOTĂ! Aplicaţi separat îngrăşămintele cu conţinut de calciu! Produsele din gama Universol Soft Water and Universol White pot fi amestecate în acelaşi
tanc cu azotatul de calciu. În cazul utilizării altor formule de Universol, se vor aplica din tancuri diferite (sistem cu 2 tancuri A/B). Doza exactă ce trebuie aplicată va fi ajustată
în funcţie de stadiul plantelor, doza de Osmocote aplicată şi de frecvenţa irigării. Pentru mai multe informaţii contactaţi reprezentanţii ICL!

Gama produselor Peters
Ambele game de produse, atât Peters Professional cât şi Peters Excel conţin formularea unică, M77, de chelatare a microelementelor, îmbunătăţind absorbţia nutrienţilor şi imprimă plantelor un efect vizibil rapid la
scurt timp după aplicare.
PROGRAM STANDARD DE FERTILIZARE OSMOCOTE ŞI PETERS
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA APEI

Îngrăşăminte
hidrosolubile

CALITATEA
APEI

PRIMELE 2 SĂPTĂMÂNI
DUPĂ PLANTARE

FAZA VEGETATIVĂ

STIMULAREA
ÎNFLORIRII

FAZA GENERATIVĂ

Probleme cu apa
de irigat
(EC ridicat şi
conţinut mare
de calciu)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Professional
Pot Plant Special
15-11-29 ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Professional
Pot Plant Special
15-11-29+ME

Apă dură
(pH ridicat şi
conţinut mare
de bicarbonaţi)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Excel
Hard Water Finisher
14-10-26+2MgO+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Excel
Hard Water Finisher
14-10-26+2MgO+ME

Apă cu duritate
scăzută
(conţinut scăzut
de calciu)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Excel
CalMag Finisher
13-5-20+7CaO+2MgO+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Excel CalMag
Finisher Organic S
13-5-20+7CaO+2MgO+ME

Doza

0,5-0,8 g/l

0,5-0,8 g/l

0,5-0,8 g/l

0,5-0,8 g/l

Pentru fertilizarea cu calciu alegeţi Peters Excel CalMag care se poate amesteca în acelaşi tanc cu azotatul de calciu, dacă mai este nevoie. Pentru fertirigarea cu calciu împreună cu celelalte formule din gama Peters folosiţi tancuri separate (sistem de 2 tancuri A/B)

– 14 –

Plante anuale şi bienale
Recomandări de fertilizare pentru plante anuale şi bienale
Substratul de cultură pentru aceste plante trebuie
ajustat astfel încât să fie între 5.8 şi 6. Pentru fertilizarea de bază, amestecaţi Osmocote în substratul de cultură. În cazul plantelor cu perioadă mai
lungă de vegetaţie cultivate în ghivece mari alegeţi
îngrăşăminte cu longevitate mai mare (5-6 luni).
Pentru perioade mai scurte de vegetaţie în ghivece
medii alegeţi îngrăşămintele cu longevitate de 3-4
luni. Pentru plantele crescute în ghivece mici, pack-uri sau pentru plantele tinere utilizaţi Osmocote
Bloom.
Îngrăşămintele cu eliberare controlată din gama
Osmocote pot asigura nutriţia plantelor pe toată pe-

rioada de vegetaţie a culturii. Noul Osmocote Exact
High K, patentat cu tehnologia dublă de peliculare
-DCT (Double Coating Technology), a fost special
creat pentru a susţine şi mai exact nutriţia plantelor
în a doua parte a perioadei de vegetaţie.
Programul de fertilizare se poate completa cu
îngrăşăminte hidrosolubile din gama Universol sau
Peters – în condiţii de irigare cu apă dură sau apă
cu duritate scăzută – pentru a a obţine plante de o
calitate excepţională.
Dacă utilizaţi dozele maxime pentru Osmocote,
atunci îngrăşămintele hidrosolubile pot fi folosite în
doze reduse.

Tipul şi dozele îngrăşămintelor de bază recomandate pentru fertilizarea substratului de cultură
Tipul

Doza

Metoda de aplicare

Osmocote Exact Standard High K
Plantare în Ianuarie Februarie

11-11-18+ME, 5-6 luni sau

2,5-3,0 kg/m3

Osmocote Exact High K
12-7-19+ME, 5-6 luni

Plantare în Martie

Plante pentru pack-uri

Trebuie amestecat

Osmocote Exact Standard High K

2,0-2,5 kg/m3

11-11-18+ME, 3-4 luni
Osmocote Bloom

cu substratul de cultură

1,5-2,5 kg/m3

12-7-18+ME, 2-3 luni

Importanţa calităţii apei cu care irigaţi
Cauza multor dezechilibre fiziologice şi probleme în
creştere plantelor o consitutie calitatea apei.
Creştere plantelor în condiţii optime începe prin
analizarea calităţii apei şi alegerea gamei de îngrăşăminte.
Analiza apei cu care irigaţi este importantă în alege-

rea tipului de îngrăşământ pentru fiecare stadiu de
dezvoltare al plantelor. Analiza apei este importantă
pentru ca nivelul ridicat al sărurilor din apă poate
creşte EC-ului acesteia şi pH-ul sustratului de cultură,
afectând, în mare măsură, dezvoltarea optimă a
sistemului radicular.

Apă cu duritate scăzută

Apă dură

Utilizaţi îngrăşămintele
special concepute pentru
irigarea cu acest tip de
apă, fertilizanţii aducând
un aport suplimentar de

Opţional

All Water
Types
Multipurpose

Ca şi Mg

Utilizaţi îngrăşăminte cu

Opţional

efect de acidifiere pentru
reducerea bicarbonaţilor
şi menţinerea unui nivel
EC favorabil în substratul
de cultură.
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Gama produselor Universol a fost îmbunătăţită
ICL Specialty Fertilizers a îmbunătăţit portofoliul gamei Universol. Am mărit conţinutul în fier pentru o
culoare mai intensă a frunzelor. Noile formule îmbunătăţite conţin un pachet optimizat de microelemente,
formule echilibrate cu calciu şi magneziu şi materii prime cu solubilitate totală.
Noile produse din gama Universol, Hard Water şi Soft Water, sunt formulări noi care fac faţă situaţiilor create de irigarea cu apă dură sau cu duritate scăzută.
PROGRAM STANDARD DE FERTILIZARE OSMOCOTE ŞI UNIVERSOL
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA APEI
CALITATEA
APEI

PRIMELE 2 SĂPTĂMÂNI
DUPĂ PLANTARE

FAZA VEGETATIVĂ

STIMULAREA
ÎNFLORIRII

FAZA GENERATIVĂ

Apă cu duritate
scăzută

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Soft Water 213R
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Soft Water 213R
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

Apă dură

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Hard Water 225
11-10-28+2MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Hard Water 225
11-10-28+2MgO+ME

Apă normală

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Blue
18-11-18+2,5MgO+ME

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Orange
16-5-25+3.4 MgO+ME

Doza

0,5-0,7 g/l

0,8-1,1 g/l

1,0-1,2 g/l

0,8-1,1 g/l

Îngrăşăminte
hidrosolubile

Pentru a adăuga cantităţi suplimentare de calciu puteţi utiliza Universol White 15-0-19+9CaO+2MgO+ME sau azotat de calciu, în doză de 0.5-1 g/l, în funcţie de conţinutul de
calciu din apa de irigat. NOTĂ! Aplicaţi separat îngrăşămintele cu conţinut de calciu! Produsele din gama Universol Soft Water and Universol White pot fi amestecate în acelaşi
tanc cu azotatul de calciu. În cazul utilizării altor formule de Universol, se vor aplica din tancuri diferite (sistem cu 2 tancuri A/B). Doza exactă ce trebuie aplicată va fi ajustată
în funcţie de stadiul plantelor, doza de Osmocote aplicată şi de frecvenţa irigării. Pentru mai multe informaţii contactaţi reprezentanţii ICL!

Gama produselor Peters
Ambele game de produse, atât Peters Professional cât şi Peters Excel conţin formularea unică, M77, de chelatare a microelementelor, îmbunătăţind absorbţia nutrienţilor şi imprimă plantelor un efect vizibil rapid la
scurt timp după aplicare.
PROGRAM STANDARD DE FERTILIZARE OSMOCOTE ŞI PETERS
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA APEI

Îngrăşăminte
hidrosolubile

CALITATEA
APEI

PRIMELE 2 SĂPTĂMÂNI
DUPĂ PLANTARE

FAZA VEGETATIVĂ

STIMULAREA
ÎNFLORIRII

FAZA GENERATIVĂ

Probleme cu apa
de irigat
(EC ridicat şi
conţinut mare
de calciu)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Professional
Winter Grow
20-10-20+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Professional
Pot Plant Special
15-11-29+ME

Apă dură
(pH ridicat şi
conţinut mare
de bicarbonaţi)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Excel
Hard Water Grow Special
18-10-18+2MgO+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Excel
Hard Water Finisher
14-10-26+2MgO+ME

Apă cu duritate
scăzută
(conţinut scăzut
de calciu)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Excel
CalMag Grower
15-5-15+7CaO+3MgO+ME

Peters Professional
Blossom Booster
10-30-20+2MgO+ME

Peters Excel
CalMag Finisher
13-5-20+7CaO+2MgO+ME

Doza

0,5-0,7 g/l

0,8-1,1 g/l

1,0-1,2 g/l

0,8-1,1 g/l

Pentru fertilizarea cu calciu alegeţi Peters Excel CalMag care se poate amesteca în acelaşi tanc cu azotatul de calciu, dacă mai este nevoie. Pentru fertirigarea cu calciu împreună cu celelalte formule din gama Peters folosiţi tancuri separate (sistem de 2 tancuri A/B)

– 16 –

Plante decorative prin frunze
Recomandări de fertilizare pentru plante decorative prin frunze
Marea majoritate a plantelor decorative prin frunze
preferă un pH al substratului de 5.8-6. Pentru fertilizare de bază puteţi utiliza Osmocote amestecat în
substratul de cultură.
Îngrăşămintele cu eliberare controlată de 5-6 luni
din gama Osmocote pot asigura nutriţia plantelor
pe toată perioada de vegetaţie a culturii.
Programul de fertilizare se poate completa cu

îngrăşăminte hidrosolubile din gama Universol sau
Peters – în condiţii de irigare cu apă dură sau apă
cu duritate scăzută – pentru a a obţine plante de o
calitate excepţională.
Dacă utilizaţi dozele maxime pentru Osmocote,
atunci îngrăşămintele hidrosolubile pot fi folosite în
doze reduse.

Tipul şi dozele îngrăşămintelor de bază recomandate pentru fertilizarea substratului de cultură
Tipul

Doza

Plante pentru vânzare

Osmocote Exact Standard

rapidă

15-9-12+2MgO+ME, 5-6 luni

Plante mamă furnizoare
de material săditor
Plante unitare în ghivece

Metoda de aplicare

3,5-4,5 kg/m3

Osmocote Exact Hi.End

4,0-5,0 kg/m3

15-9-11+2MgO+ME, 8-9 luni
Osmocote Exact Standard

Trebuie amestecat
cu substratul de cultură

4,5-5,5 kg/m3

15-9-11+2MgO+ME, 12-14 luni

Importanţa calităţii apei cu care irigaţi
Cauza multor dezechilibre fiziologice şi probleme în
creştere plantelor o consitutie calitatea apei.
Creştere plantelor în condiţii optime începe prin
analizarea calităţii apei şi alegerea gamei de îngrăşăminte.
Analiza apei cu care irigaţi este importantă în alege-

rea tipului de îngrăşământ pentru fiecare stadiu de
dezvoltare al plantelor. Analiza apei este importantă
pentru ca nivelul ridicat al sărurilor din apă poate
creşte EC-ului acesteia şi pH-ul sustratului de cultură,
afectând, în mare măsură, dezvoltarea optimă a
sistemului radicular.

Apă cu duritate scăzută

Apă dură

Utilizaţi îngrăşămintele
special concepute pentru
irigarea cu acest tip de
apă, fertilizanţii aducând
un aport suplimentar de

Opţional

All Water
Types
Multipurpose

Ca şi Mg

Utilizaţi îngrăşăminte cu

Opţional

efect de acidifiere pentru
reducerea bicarbonaţilor
şi menţinerea unui nivel
EC favorabil în substratul
de cultură.
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Gama produselor Universol a fost îmbunătăţită
ICL Specialty Fertilizers a îmbunătăţit portofoliul gamei Universol. Am mărit conţinutul în fier pentru o
culoare mai intensă a frunzelor. Noile formule îmbunătăţite conţin un pachet optimizat de microelemente,
formule echilibrate cu calciu şi magneziu şi materii prime cu solubilitate totală.
Noile produse din gama Universol, Hard Water şi Soft Water, sunt formulări noi care fac faţă situaţiilor create de irigarea cu apă dură sau cu duritate scăzută.
PROGRAM STANDARD DE FERTILIZARE OSMOCOTE ŞI UNIVERSOL
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA APEI
CALITATEA
APEI

PRIMELE 2 SĂPTĂMÂNI DUPĂ
PLANTARE

PRIMĂVARĂ ŞI VARĂ

ZILE DE IARNĂ CU INTENSITATE LUMINOASĂ SCĂZUTĂ

Apă cu duritate
scăzută

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Soft Water 213R
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

Universol Soft Water 213R
14-7-22+5CaO+2MgO+ME

Apă dură

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Hard Water 211
23-10-10+2MgO+ME

Universol Hard Water 225
11-10-28+2MgO+ME

Apă normală

Universol Yellow
12-30-12+2,2MgO+ME

Universol Blue
18-11-18+2,5MgO+ME

Universol Orange
16-5-25+3.4 MgO+ME

Doza

0,5-0,8 g/l

0,8-1,5 g/l

0,8-1,5 g/l

Îngrăşăminte
hidrosolubile

Pentru a adăuga cantităţi suplimentare de calciu puteţi utiliza Universol White 15-0-19+9CaO+2MgO+ME sau azotat de calciu, în doză de 0.5-1 g/l, în funcţie de conţinutul de
calciu din apa de irigat. NOTĂ! Aplicaţi separat îngrăşămintele cu conţinut de calciu! Produsele din gama Universol Soft Water and Universol White pot fi amestecate în acelaşi
tanc cu azotatul de calciu. În cazul utilizării altor formule de Universol, se vor aplica din tancuri diferite (sistem cu 2 tancuri A/B). Doza exactă ce trebuie aplicată va fi ajustată
în funcţie de stadiul plantelor, doza de Osmocote aplicată şi de frecvenţa irigării. Pentru mai multe informaţii contactaţi reprezentanţii ICL!

Gama produselor Peters
Ambele game de produse, atât Peters Professional cât şi Peters Excel conţin formularea unică, M77, de chelatare a microelementelor, îmbunătăţind absorbţia nutrienţilor şi imprimă plantelor un efect vizibil rapid la
scurt timp după aplicare.
PROGRAM STANDARD DE FERTILIZARE OSMOCOTE ŞI UNIVERSOL
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA APEI

Îngrăşăminte
hidrosolubile

CALITATEA
APEI

PRIMELE 2 SĂPTĂMÂNI DUPĂ
PLANTARE

PRIMĂVARĂ ŞI VARĂ

ZILE DE IARNĂ CU INTENSITATE LUMINOASĂ SCĂZUTĂ

Probleme cu apa
de irigat
(EC ridicat şi conţinut mare
de calciu)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Professional
Winter Grow
20-10-20+ME

Peters Professional
Pot Plant Special
15-11-29+ME

Apă dură
(pH ridicat şi conţinut mare
de bicarbonaţi)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Excel
Hard Water Grow Special
18-10-18+2MgO+ME

Peters Excel
Hard Water Finisher
14-10-26+2MgO+ME

Apă cu duritate scăzută
(conţinut scăzut
de calciu)

Peters Professional
Plant Starter
10-52-10+ME

Peters Excel CalMag Grower
Organic S
15-5-15+7CaO+3MgO+ME

Peters Excel CalMag Finisher
Organic S
13-5-20+7CaO+2MgO+ME

Doza

0,5-0,8 g/l

0,8-1,5 g/l

0,8-1,5 g/l

Pentru fertilizarea cu calciu alegeţi Peters Excel CalMag care se poate amesteca în acelaşi tanc cu azotatul de calciu, dacă mai este nevoie. Pentru fertirigarea cu calciu împreună cu celelalte formule din gama Peters folosiţi tancuri separate (sistem de 2 tancuri A/B)
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Deficienţe

N

Deficienţă la
Guzmania ‘Ostara’

Deficienţă la
Doronicum

Deficienţă la
Poinsettia

Sursa:
Corn. Bak B.V. (NL)

Sursa:
LVG Heidelberg (D)

Sursa:
ICL SF Research (NL)

P

Deficienţă la
Hydrangea

Deficienţă la
Verbena

Deficienţă la
Petunia

Fosfor

Sursa:
ICL SF Research (NL)

Sursa: WUR Glastuinbouw,
Bleiswijk (NL)

Sursa: WUR Glastuinbouw,
Bleiswijk (NL)

K

Deficienţă la
Primula

Deficienţă la
Kentia

Deficienţă la
Gerbera

Sursa:
ICL SF Research (NL)

Sursa:
ICL SF Research (NL)

Sursa:
ICL SF Research (NL)

Deficienţă la
Poinsettia

Deficienţă la
Rosa

Deficienţă la
Primula

Sursa:
ICL SF Research (NL)

Sursa:
ICL SF Research (NL)

Sursa:
LVG Heidelberg (D)

Deficienţă la
Pelargonium

Deficienţă la
Guzmania

Deficienţă la
Ficus

Sursa:
USDA (USA)

Sursa:
Corn. Bak B.V. (NL)

Sursa:
ICL SF Research (NL)

S

Deficienţă la
Pelargonium

Deficienţă la
Poinsettia

Deficienţă la
Poinsettia

Sursa:
LVG Heidelberg (D)

Sursa:
LVG Heidelberg (D)

Sursa:
ICL SF Research (NL)

B

Deficienţă la
Petunia

Deficienţă la
Kalanchoë

Deficienţă la
Hibiscus

Sursa:
ICL SF Research (NL)

Sursa: WUR Glastuinbouw,
Bleiswijk (NL)

Sursa:
IFAS (USA)

Deficienţă la
Chrysanthemum

Deficienţă la
Gerbera

Deficienţă la
Pelargonium

Sursa: WUR Glastuinbouw,
Bleiswijk (NL)

Sursa:
ICL SF Research (NL)

Sursa:
USDA (USA)

Deficienţă la
Rosa

Deficienţă la
Pelargonium

Deficienţă la
Calibrachoa

Sursa:
ICL SF Research (NL)

Sursa:
ICL SF Research (NL)

Sursa:
LVG Heidelberg (D)

Deficienţă la
Kalanchoë

Deficienţă la
Spathiphyllum

Deficienţă la
Pelargonium

Sursa: WUR Glastuinbouw,
Bleiswijk (NL)

Sursa:
ICL SF Research (NL)

Sursa:
USDA (USA)

Deficienţă la
Kalanchoë

Deficienţă la
Poinsettia

Deficienţă la
Chrysanthemum

Sursa: WUR Glastuinbouw,
Bleiswijk (NL)

Sursa:
NCSU (USA)

Sursa: WUR Glastuinbouw,
Bleiswijk (NL)

Deficienţă la
Pelargonium

Deficienţă la
Poinsettia

Deficienţă la
Poinsettia

Sursa:
USDA (USA)

Sursa:
ICL SF Research (NL)

Sursa:
ICL SF Research (NL)

Azot

Potasiu

Ca
Calciu

Mg
Magneziu

Sulf

Bor

Cu
Cupru

Fe
Fier

Mn
Mangan

Mo
Molibden

Zn
Zinc

Găsiţi cele mai noi informaţii disponibile despre produsele ICL pe website (www.icl-sf.ro).
Începând cu luna Aprilie 2016, produsul Osmocote Exact Standard High K va fi înlocuit cu noul Osmocote Exact High K.
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Producator:
Everris International b.v.
Reprezentanţi România
Alexandru Dumitru - România Sud
Telefon: 0722.589.022
Email: Alexandru.Dumitru@icl-group.com
Rudolf Konya - Area Sales Manager Vest
Telefon: 072.107.265
Email: Rudolf.konya@icl-group.com
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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Everris International B.V. (UK, Olanda,
Germania) este certiﬁcată conform ISO-9001.
Everris International B.V. Heerlen este, de
asemenea, certiﬁcată conform ISO-14001 și
OHSAS-18001.
Everris International B.V. este o persoană
juridică în cadrul ICL Specialty Fertilizers.

