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Jedním z nových trendů ve vývoji technologií pro výživu zemědělských plodin je využití mikrogranulovaných 
hnojiv jako nedílné součásti standardních programů výživy rostlin. Za podpory specialistů z výzkumného 
a vývojového oddělení vyvinula společnost ICL Specialty Fertilizers hnojivo Agromaster Start Mini – jedinečný 
produkt, který poskytuje výživu pomocí mikrogranulí s řízeným uvolňováním dusíku, čímž podporuje kořenový 
systém a zajišťuje kontinuální výživu.

Hnojivo Agromaster Start Mini spojuje účinek 
standardního mikrogranulovaného hnojiva s dusíkem 
v obalované formě s cílem zajistit rostlinám 
dlouhotrvající výživu. Tento produkt poskytuje živiny 
s okamžitým uvolněním, které rostliny potřebují 

v prvních fázích vývoje, bez toho, aniž by negativně 
ovlivňoval klíčení či zatěžoval mladé rostliny vysokou 
mírou zasolení. Kontinuální výživu rostlin zajišťuje dusík 
v obalované formě. 

Nejnovější generace startovacích hnojiv
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Formulace Kód Doba  
působení

% N
(obalovaný)

% P
(obalovaný)

% K
(obalovaný)

N
celkový NO3-N NH4-N Urea-N P2O5 K2O MgO SO3

21-21-5+2MgO+15SO3 5077 40 21 4,8 16,2 21 5 2,0 15,0

Agromaster Start Mini

Doporučená aplikace
 Agromaster Start Mini je produkt určený zejména pro zemědělské plodiny pěstované v řádcích.
 Drobné granule aplikujte při setí přímo k osivu, dosáhnete tak maximálního účinku. 
  Přímá aplikace k osivu zvyšuje dostupnost fosforu a podporuje jeho příjem mladým  

kořenovým systémem. 
  Nejlepších výsledků lze dosáhnout při využití speciálních aplikátorů určených pro granule  

malé velikosti.
  Počáteční účinek hnojiva může být menší při přehnojení a/nebo při horším využití živin 

v důsledku sucha v předchozím roce. 

Agromaster Start Mini se dodává v 25 kg pytlích.

Výhody produktu Agromaster Start Mini

1 Cílené hnojení s vysokou účinností a maximálním využitím živin. 

2 Snadné použití, menší potřeba pracovní síly a menší utužení půdy díky menší potřebě dalších aplikací. 

3 Dusík s řízeným uvolňováním zajišťuje dlouhodobý účinek.

4 Výrazný počáteční účinek díky okamžitě dostupnému fosforu, který je přístupný mladému kořenovému systému.

5 Řízená výživa zajistí jednotný vzhled rostlin.

6 Plevel není konkurentem při získávání živin.

7 Přídavek Mg a S podporuje fotosyntézu a růst rostlin.

Doporučené dávkování
Zemědělské plodiny: 50–80 kg/ha – v závislosti na plodině, obsahu živin  
v půdě a poslední pěstované plodině.
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