Az új

Osmocote Pro

Az új Osmocote Pro
immár elérhető
a termelők számára!

Tovább fejlesztettük Osmocote Pro
termékcsaládunkat, növelve a granulátomok
műtrágya-tartalmát és tovább fokozva
a tápanyagok hatékonyságát! Önnek,
mint termelőnek ez egészséges, jobb színű
növényeket jelent.
További előny Önnek, hogy a második
generációs burkolt műtrágyák használatával
többet kap pénzéért, így vonzóan alacsony
árak mellett termelhet.

Mit kap Ön?
Hatékony táplálás kevesebb mennyiséggel is, köszönhetően
a koncentráltabb összetételnek
Magasabb nitrogéntartalma segíti a növekedést és hajtások
fejlődését
Teljes hatástartam alatt optimális nyomelem-pótlás
Jobb színű és egészséges növények
A fehér és narancssárga granulátumok jól láthatóak
a talajon, így biztos lehet abban, hogy növényei még kapják
a táplálást
Igazodik a szigorított környezeti szabályozásokhoz,
kevesebb foszfortartalommal is hatékonyan és
egyenletesen táródik fel egész szezonban

Mi változott?
És Ön számára ez miben
hasznos?
Mivel a granulátumok koncentráltabbak

Az Osmocote fejlesztése igazodik

lettek, minden egyes szemcse több

a változó termelői igényekhez

tápanyagot tartalmaz és így a termék

Az Osmocote-ot folyamatosan

jobban teljesít. Szintén optimalizáltuk

fejlesztjük hogy megfeleljen

a nyomelemek, főként a vas

a termelők egye magasabb

felvehetőségét, így a növény színe és

elvárásainak.

egészsége látványosan javul.

A legújabb Osmocote Pro még inkább
segíti a költséghatékony termelést.

Tudva, hogy a növényeknek az év

Az Osmocote Pro összetétele
Optimalizált NPK tartalom a jobb teljesítményért
17-11-10-2MgO+TE

19-9-10-2MgO+TE ÚJ
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bizonyos szakaszaiban több nitrogénre

Az ICL Specialty Fertilizers-nél

Mo

0.015%

0.015%

0.015%

0.015%

van szükségük, tovább javítottunk az új

folyamatosan azon dolgozunk, hogy

Mn

0.04%

0.04%
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0.04%

Osmocote Pro termékeinken azzal,

termelőink még optimálisabb terméket

Zn

0.011%

0.011%

0.011%

0.011%

hogy kissé megemeltük a nitrogén

kapjanak. Kísérletek bizonyítják, hogy

mennyiségét minden összetételben.

a megfelelő nitrogénmennyiség és

Ez a nitrogén folyamatosan táródik fel

-minőség biztosításával és az NPK és

azon időszakokban, mikor a növénynek

nyomelem-feltáródás tökéletesítésével

leginkább szüksége van rá.

még jobb eredmények érhetőek el
a termelésben.

Felhasználók visszajelzései alapján
javítottunk a színkódot is. Az új fehér/

Ezeket az eredményeket felhasználva

narancs színkód jóval látványosabb

fejlesztettük ki a legújabb Osmocote

a termesztőközegben, így Ön már

Pro-t.

ránézésre tudja, hogy a megfelelő
terméket használta.

Cserépbe ültetés után azonnal megindul a gyökérnövekedés, ezzel biztosítva
az alapokat egy egészséges növény fejlődéséhez. A gyökérzet a kifejlett növény
alapja és ez biztosítja a növekedéshez szükséges erőt. (A képek 2 hetes forró
Az új Osmocote Pro-val nevelt, egészséges növények (2016-os kísérlet)

periódus után készültek (40 °C).)

Az új Osmocote Pro mint alapkezelés,
hozzáadott vízoldható műtrágyákkal
Hasznos lehet, ha hozzáigazíthatjuk
a táplálást a növény növekedési

LOMBHULLATÓ FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK – Tavaszi kiültetés Cserepes faiskola

szakaszaihoz, az aktuális időjáráshoz

Cornus, Euonymus, Spiraea és hasonló növények, szállítható: ősszel | Kint termesztett

vagy akár a pénzügyi helyzetünkhöz.
Az Osmocote Pro-t úgy fejlesztettük,
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3 Universol Violet 10-10-30

Universol Green 23-6-10

1
4 (fakultatív)

Osmocote Pro 8-9M
Alap dózis: 3-4 g/l
bekeverve

Az ICL általában az Osmocote Pro-t,

Öntözéssel hozzáadott tápanyagok

mint alapműtrágyát Unersol vízoldható
műtrágyákkal ajánlja kiegészíteni.

Az Osmocote Pro 8-9M által biztosított tápanyagok

Universol termékcsaládunk minden
növekedési problémára kínál
megoldást. Ha nagyobb növekedésre

1

Növény igényeihez igazodó dózisú Osmocote Pro
+ hozzáadott Universol

3

Universol hozzáadásával erősebb, erőteljesebben növekedő
növényeket kaphatunk

2

Hogy rövid idő alatt is nagy növekedést érhessünk el,
használjunk Universol Green 23-6-10-et

4

Metszés után egyszeri Universol Yellow kezeléssel (5 g/m2)
segíthetjük a gyökérzet növekedését

vágyik, válasszon nitrogén-hangsúlyos
összetételt, mint például az Universol
Zöldet. Ha kompakt növényeket szeretne,
válasszon magas káliumtartalmú
terméket, mint amilyen az Universol Lila.

Személyre szabott adagolási javaslatért forduljon az ICL szaktanácsadó kollégáihoz. Mivel a körülmények eltérhetnek és a termék használata ellenőrzésünkön kívül történik, az ICL
Specialty Fertilizers nem vonható felelősségre semmilyen negatív eredményért. Mielőtt más dózist, terméket vagy kijuttatási módot választ, javasoljuk egy kis területen próbakezelés végzését.

Cserepes faiskola

Ö R Ö K Z Ö L D E K – Tavaszi cserépbe ültetés

Ültetve: Március/április (például tűlevelűek, Prunus laurocerasus) szállítható: ősszel | Kint termesztett
Ajánlott dózis és tippek a legjobb
eredmény eléréséhez
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Az Osmocote Pro már a kezdetektől
biztosította az alap táplálást, de
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szükség esetén kiegészíthető. Az ICL
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Universol Yellow
12-30-12
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2 Osmocote Pro 8-9M
Alap dózis: 3-4 g/l
bekeverve

szaktanácsa az, hogy a tápanyagok
75%-át Osmocote-al biztosítsuk. A többit
vízoldható Universol termékekkel
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Universol Violet 10-10-30 or Universol Orange 16-5-25

Öntözéssel hozzáadott tápanyagok

Az Osmocote Pro 8-9M által biztosított tápanyagok

pótoljuk, így szabályozhatjuk a táplálást.
Vízoldható műtrágya használatával

1

szabályozható a növekedés. Az esőzések
nem előreláthatóak, de ezzel a táplálási
programmal egyenletes Osmocotetáplálást biztosítunk, amit a növény
bármikor igénybe vehet.

2
3

Fontolja meg, hogy ﬁatal palántáit és dugványait Osmocote Exact
Mini és Peters Professional Plant Starter 10-52-10 termékekkel
kezeli átültetés előtt 6 hétig.
A feltüntetett Osmocote Pro dózis normál igényű növényekhez,
hozzáadott Universollal érvényes.
Kiültetési időszakban: a növény karakterétől és a cserép méretétől
függően a kiültetési időszak február közepétől április közepéig tarthat.
Válasszona kiültetés hónapjának megfelelő hatástartamú terméket!

4

2-4 héttel ültetés után: egyszeri Universol Yellow beöntözéses
kezelés, 1 g/l, vagy kétszeri kezelés 5-7 napos eltéréssel.

5

Kiegyensúlyozott növekedéshez használjon:
– Universol Orange 16-5-25+3MgO-t
Kompaktság növeléséhez használjon:
– Universol Violet 10-10-30+3MgO-t
10 g/m2/hét dózisban

Személyre szabott adagolási javaslatért forduljon az ICL szaktanácsadó kollégáihoz. Mivel a körülmények eltérhetnek és a termék használata ellenőrzésünkön kívül történik, az ICL
Specialty Fertilizers nem vonható felelősségre semmilyen negatív eredményért. Mielőtt más dózist, terméket vagy kijuttatási módot választ, javasoljuk egy kis területen próbakezelés végzését.

Az új Osmocote Pro-val nem szükséges
megváltoztatni a dózist, sem a kijuttatás
módját, ha eddig is a általunk ajánlott

ICL TIPP

rendszerrel dolgozott.

Az ÚJ Osmocote Pro:

Osmocote Exact és Osmocote Pro
Mikor ajánljuk az Osmocote Exactot?

Megbízható
Osmocote burkolási
technológia bizonyított
eredménnyel

	Ha Ön szeretne megbizonyosodni arról, pontosan hogyan
és mikor válnak az NPK és nyomelem elérhetővé növényei
számára;
	Hogyha kifejezetten az Ön növényeinek megfelelő
tápanyag-elérést szeretne

Költséghatékony

	Ha az Osmocote Exactba épített prémium nyomelemcsomag hasznos Önnek

Négyféle
hatástartammal

	És válassza az Exactot kihívást jelentő termelési
körülményekhez!
-	Üvegházakba / fedett területekre / magas hőmérséklethez
-	Magas igényű, kint nevelt növényekhez

Fehér/narancs színkód
a bizonyosságért

-	Teljes táplálás, magas dózis
-	Ültetőgödörbe történő kijuttatáshoz

Hatékony alaptáplálást
biztosít, vízoldható
műtrágyákkal
kiegészíthető

-	Problémás pH-jú termesztőközeghez
-	Érzékeny növényekhez
-	Értékes növényekhez, hogy biztosan megfelelő táplálást
kapjanak
Optimalizált NPK felszívódás a jobb színeredményért

bizonyított teljesítmény, legnagyobb biztonság a növényeknek

Az Osmocote Pro előnyein túl:

✚ Előre meghatározott feltáródási

Osmocote burkolási technológia

Az Osmocote előnyein túl:

✔
✔

✚

Nyomelem-csomag
a szemcsékben

✚

✚

narancssárga színkód
a könnyű felismerésért

Arra fejlesztve, hogy minden
helyzetben teljesítsen

✚

Magasabb minőségi
elvárásoknak is megfelel

✚

Biztonságosabb a növények
számára

✚

Minden hatástartamhoz külön
színkód a könnyű
felismerhetőségért

100%-ba burkolt NPK
Minden hatástartam elérhető

Az eredeti
Szabályozott tápanyag
leadású műtrágya

Első generációs
burkolt műtrágya

Bizonyított teljesítmény
Szabályozott tápanyag
leadású műtrágya

Az Osmocote Exact előnyein túl:

✚

görbe

Különösen alkalmas kihívást
jelentő termesztési körülmények
között.

Magasabb szintre
emeli a műtrágyázást

Az eddigi legbiztonságosabb
Osmocote

Második generációs
burkolt műtrágya

Előre meghatározott
tápanyagleadás ütem

Harmadik generációs
burkolt műtrágya

DCT (Double Coating
Technology – dupla
burkolású technológia)
felhasználásával. Ez egy
innovatív technológia, amely
programozott leadást tesz
lehetővé.

Programozott feltáródású
műtrágya

Negyedik generációs
burkolt műtrágya

Az Osmocote-ot az ICL Specialty Fertilizers
Heerlen-i, holland gyárában gyártjuk.

További részletes információért, ingyenes szaktanácsadásért, kísérleti eredményekért keresse szaktanácsadóinkat:
Everris International B.V.
Magyarországi Képviselete
H-2092 Budakeszi, Pf. 113
Fax: +36 (23) 451 236
E-mail: ugyfelszolgalat@icl-group.com
www.icl-sf.hu

Forgalmazó

Szaktanácsadás:
Nyugat-Magyarország – dísznövények és gyepműtrágyák:
Mayerhoffer Attila: 06 (30) 396 1252 | attila.mayerhoffer@icl-group.com
Kelet-Magyarország – dísznövények és szántóföldi termesztés:
Gócza Szabolcs: 06 (30) 525 9429 | szabolcs.gocza@icl-group.com
Magyarország – zöldség és gyümölcs termesztés:
Rácz Gábor: 06 (30) 488 1479 | gabor.racz@icl-group.com
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