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Ozimá pšenice



Půda 
Optimální pH pro ozimou pšenicii je 6,5. Pokud je pH nižší než 
5,5, u většiny kultivarů pšenice významně poklesnou výnosy 
v důsledku náchylnosti k nedostatku P, Mo a Ca. V půdách s pH 
>7,5 jsou pravděpodobné nedostatky B, Cu, Fe, Mn, P a Zn. 

Teplota 
Ozimá pšenice preferuje při klíčení teploty přibližně 15–25 °C, ale 
dokáže tolerovat teploty v rozmezí 2–30°C. Optimální teplota pro 
tvorbu výhonků a prvních listů je 6 – 9°C °C.

Makroživiny
Pokud se při sklizni z pole sklízí pouze zrno, je dusík zdaleka 
nejdůležitějším prvkem, který by se měl aplikovat do půdy, aby 
došlo ke kompenzaci odebraných živin. Pokud se však sklízí celá 
rostlina (např. zužitkuje-li se i sláma), je draslík stejně důležitý jako 
dusík. Fosfor není potřebný v dávce vyšší než 25% potřeb N a K. 

Mikroživiny
Pokud se při sklizni z pole sklízí pouze zrno, měly by se aplikovat 
Mn, Zn a Cu v tomto poměru 1 : 0,5 : 0,25. Pokud se však sklízí celá 
rostlina (včetně slámy), je třeba dávku Mn alespoň zdvojnásobit 
a poměr Mn, Zn a Cu by měl být 2 : 0,5 : 0,5

Specifikace plodiny
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Naše řešení...

... našimi speciálními hnojivy
           Klíčení a odnožování               |                              Prodlužování stonku                                 |              Metání                 |   Zrání

Název produktu / složení (%)  
/ doba působení / obalované živiny % / dávka Doba / způsob aplikace Poznámka

Agromaster Start Mini, 21-21-5+2MgO+15SO3, 2-3M, 40%N,
25–30 kg/ha ne bo
60–80 kg/ha

při setí / 
do řádku, pod patu

25–35 kg/ha – jako doplněk k základnímu hnojivu, na podporu rychle-
jšího startu
60–80 kg/ha – jako náhrada běžného základního hnojiva, zejména na 
těžších půdách

Agromaster, 40-0-5+4.5 SO3, 1-2M, 30%N
150–200 kg/ha

první viditelné internodium /  
rozhozem

zdroj dusíku s řízeným uvolňováním živin pro přihnojení

Agromaster 40-0-5+4.5 SO3, 1-2M, 30%N
100–150 kg/ha

praporcový list /
rozhozem

zdroj dusíku s řízeným uvolňováním živin pro přihnojení

Hnojiva s řízeným uvolňováním živin

Název produktu / Složení (%) / Dávka Doba / způsob aplikace

Agroleaf Power High P - 12-52-5+TE / 3–5 kg/ha
nebo
Agroleaf Liquid High P - 5-25-5+TE / 3–6 l/ha

aplikace na list před odnožováním 

Agroleaf Power High N - 31-11-11+TE / 3–5 kg/ha
nebo
Agroleaf Liquid Booster - 25-0-0+2MgO+TE / 5–10 l/ha
Agroleaf Liquid High N - 15-5-5+TE / 5–10 l/ha

první viditelné internodium /  
2–3 aplikace na list 

Agroleaf Special Mn - 12% Mn EDTA / 0,3–0,5 kg/ha
nebo
Agroleaf Liquid Manganese - 6% Mn EDTA/ 1–2 l/ha

první viditelné internodium /  
aplikace na list 

Agroleaf Power Total - 20-20-20+TE / 3–5 kg/ha
nebo
Agroleaf Liquid Balance - 10-10-10+TE / 3–6 l/ha

druhé viditelné internodium /  
aplikace na list

Agroleaf Power High N - 31-11-11+TE / 3–5 kg/ha
nebo

Agroleaf Liquid Booster - 25-0-0+2MgO+TE / 5–10 l/ha
Agroleaf Liquid High N - 15-5-5+TE / 5–10 l/ha

před kvetením nebo „mléčnou“ 
fází zrna / aplikace na list

Listová výživa

Použití

Pro snížení pH vody  
pro aplikaci listové výživy

Nova 
PeKacid

výpočet přesné dávky na základě pH 
vody a obsahu hydrogenuhličitanů po-
mocí mobilní aplikace PeKacid Advisor

Úprava vody

aplikace PeKacid  
na Google Play

aplikace PeKacid  
na Apple Store



Upozornění
Zde uvedená doporučení vychází z konkrétních analýz půdy a/nebo vody. Pro doporučení na míru vašim konkrétním podmínkám 
kontaktujte svého regionálního manažera společnosti ICL SF. Více informací na www.icl-sf.cz

Cíl:    ověřit účinnost hnojiva Agromaster Start Mini při aplikaci pod patu 
v porovnání s konvenčním hnojivem aplikovaným rozmetáním
Kdy:  Setí - 29. října  2015
 Sklizeň – 20. července 2016
Pokusná stanice:  N.A.R.D.I. Fundulea, Calarasi, Rumunsko
Plodina:  ozimá pšenice, odrůda Glosa
Vyhodnocení: Celkový výnos a celkový obsah bílkovin

Kontrola Stávající praxe ICL 1 ICL 2

bez hnojiva

Základní výživa: 
P2O5 = 80 kg/ha, K2O = 40 kg/ha 

Základní výživa: 
Agromaster Start Mini = 60 kg/ha

Základní výživa: 
Agromaster Start Mini = 80 kg/ha

Top dressing na jaře: N = 40 kg/ha Top dressing na jaře: N = 40 kg/ha Top dressing na jaře: N = 40 kg/ha

Celková dávka NPK: 40-80-40 Celková dávka NPK: 53-13-3 Celková dávka NPK: 57-17-4
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Practice
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Yield, MT/ha

Proč má Agromaster Start Mini 21-21-5+2MgO  
lepší výsledky?
 
•  zcela lokalizovaná aplikace produktu umožňuje maximální 

účinnost živin aplikovaných pod patu oproti konvenčnímu 
hnojivu aplikovanému rozhozem.

•  fosfor aplikovaný do blízkosti osiva je okamžitě dostupný pro 
příjem mladým kořenovým systémem a zajistí lepší start pro 
mladé rostliny.

•  dusík s řízeným uvolňováním zajišťuje kontinuální výživu 
v souladu s potřebami rostliny, aniž by zatěžoval kořenový 
systém. 

Cíl pokusu:   Ověřit účinnost hnojiva Agromaster Start Mini  
při aplikaci pod patu v porovnání s konvenčním  
hnojivem aplikovaným rozmetáním

Kdy:  Setí – 29. října  2015
 Sklizeň – 20. července 2016

Místo:  N.A.R.D.I. Fundulea, Calarasi, Rumunsko

Plodina:  Ozimá pšenice, odrůda Glosa

Vyhodnocení: Celkový výnos a celkový obsah bílkovin

Účinek ověřený polními pokusy 

Až o 40% více zrna!

Stávající 
praxe

ICL 1 ICL 2

Celkový výnos t/ha

Kontrola

Everris International B.V. (UK, Netherlands, 
Germany) is certified according ISO - 9001.
Everris International B.V. Heerlen is also certified 
according ISO – 14001 and OHSAS – 18001. 
Everris International B.V. is a legal entity under 
ICL Specialty Fertilizers.

ICL Specialty Fertilizers

Česká republika a Slovensko

Ing. Vít Chmel, MBA

Tel: +420 602 446 950

E-mail: vit.chmel@icl-group.com

www.icl-sf.cz


