
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agromaster Start Mini 
prémiové hnojivo s řízeným uvolňováním živin, určené k aplikaci pod patu 

při jarním setí kukuřice, obilovin, máku, či cukrové řepy. 
 

- Moderní forma hnojiv, která zajistí větší nebo stejné výnosy s menším množstvím 
anorganických hnojiv díky neustálému přísunu živin 

- rychlý počáteční přísun živin, ideální pro rychle rostoucí plodiny 
- dokáže mladým rostlinám poskytnout okamžitě dostupné živiny potřebné pro první fáze 

vývoje, aniž by je zatěžoval vysokou mírou zasolení. Kontinuální výživu rostlin po dobu 2-3 
měsíců pak spolehlivě zajistí dusík v obalované formě 

- doporučené dávkování je 50 – 70 kg hnojiva/ha 
- cena se oproti loňskému roku němění, zůstává ceníková cena 32 Kč/kg 
- při objednání 3 tun a více hnojiva  Agromaster start mini – sleva 5% 
 

Technologie uvolňování živin E-Max 
 

- technologie uvolňování živin E-max spočívá v polymerovém obalu granule, který zdokonaluje 
účinnost využití živin  

 
 
 

  
 

  
 

 
 

 

Ideální řešení pro ty, kdo mají přihnojení pod patu a  kombinované zásobníky,  
např. na secích strojích značky HORSCH. 



 

 

 
Úprava postřikové kapaliny 

 
 

Pokud máte problém s kvalitou postřikové kapaliny nebo tvrdostí vody způsobené nadbytkem 
hydrogenuhličitanů a chcete zároveň zlepšit bilanci fosforu a draslíku, máme pro vás jedinečné řešení v 

podobě přípravku Nova PeKacid.  
 
Nova PeKacid je produkt vyvinutý a patentovaný společností ICL Specialty Fertilizers. Jedná se o 

monokrystalické silně okyselující vodorozpustné hnojivo s obsahem fosforu a draslíku, které je určeno k 
fertigaci v podmínkách s tvrdou vodou či vápenatou půdou, pro polní aplikace postřikovačem nebo i pro 
kultury pěstované bez substrátu. Nova PeKacid dokáže neutralizovat a rozpouštět hydrogenuhličitany, 
čímž předchází problémům s tvorbou usazenin a ucpáváním potrubí i trysek postřikovačů. Při použití v 
koncentrované podobě dokáže PeKacid rozpustit i usazeniny.  
 

Nova PeKacid je kyselina fosforečná v pevném skupenství, která v sobě spojuje výhody a účinek 
kyseliny fosforečné a snadnou a bezpečnou manipulaci, jako v případě krystalického hnojiva. Nova 
PeKacid neobsahuje chloridy ani sodík, a proto se hodí i pro ty nejcitlivější rostliny. 

 
Nova PeKacid (0-60-20)  

- aplikací získáte nejen výborný zdroj fosforu a draslíku, ale také 
vhodně upravíte pH vody 
- vynikající rozpustnost – 670 g/l vody o teplotě 20 oC 

- snižuje pH vody a neutralizuje obsah hydrogenuhličitanů HCO3 

(změkčuje vodu), což napomáhá příjmu živin rostlinou a zvyšuje účinek 

přípravků na ochranu rostlin (240 gramů produktu PeKacid zneutralizuje cca 

61 g/litr HCO3) 

- lze jej mísit v nádrži i s látkami obsahujícími vápník a hořčík 

- výborný poměr cena/výkon 

- balení: 25 kg 

- univerzální jednoduchá dávka: 0,5 kg na 1000 l vody 

- při extrémní tvrdosti vody zvýšit na 0,75 – 1 kg na 1000 l  

Cena: 57 Kč/kg bez DPH 

Při nákupu 200 kg a více – přenosný pH metr jako dárek 

Při dávce 300 l/ha= 0,15 kg/ha Nova Pekacid = náklad pouze 8,55 Kč/ha 


