Termékismertető
Az Agroleaf Crop Maize 7-48-7+4MgO+TE egy tökéletesen

Maize

vízoldható lombtrágya, amely széles körben használható a kukorica
alapkezelésének kiegészítésére. Az Agroleaf Maize különleges
NPK formulája mellett terményspecifikus nyomelem-csomagot is
tartalmaz.
Az Agroleaf Crop Maize egy vízoldható lombtrágya, melyet nagy fokú

7-48-7+4MgO+TE

oldhatóság és levélen keresztüli gyors felszívódás jellemez.

A termék előnyei
✔ E gyedi NPK formula kifejezetten kukorica számára; segíti az erős
gyökérzet kifejlődését és megelőzi a foszforhiány kialakulását.

✔ S pecifikus nyomelem-csomag.
✔ M
 agas foszfor-tartalom, kifejezetten a korai szakaszban történő
alkalmazásra.

✔ E xtra magnézium-tartalom a fotoszintézis serkentésére.
✔ T eljesen vízoldható lombtrágya.

A termék jellemzői
Maximális oldhatóság:

16 kg/100 l víz

EC (1 g/l):

0.9 mS/cm

pH (1g/l):

4.0

Csomagolás:

25 kg zsák

Termékkód:

2081.03.25

Garantált összetétel
7%
48 %
7%
4%

NITROGÉN (N)
7 % ammónia nitrogén (N-NH4)
FOSZFOR-PENTOXID (P2O5), vízoldható
KÁLIUM-OXID (K 2O), vízoldható
MAGNÉZIUM-OXID (MgO), vízoldható

8.58 %

KÉN TRIOXID (SO3)

0.05 %

BÓR (B)

0.03 %

réz (Cu), EDTA

0.07 %

VAS (Fe), EDTA

0.3 %

mangán (Mn)

0.03 %

cink (Zn), EDTA

0.01 %

molibdén (Mo)

Használati javaslatok
Az Agroleaf Crop Maize-t magas foszfor tartalmával kifejezetten a kukorica szárbaszökkenésének segítésére
fejlesztettük ki. Főként száraz és hideg időben a lombtrágyázás alkalmazása hatékonyabb, mert a gyökéren keresztüli
tápanyag felvétel lassabb. A lombtrágya segíti a gyökérzet fejlődését és javítja a sejten belüli nedvkeringést, így
erősítve a stressznek kitett növényt.
A kezelést már 4-6 leveles szakaszban érdemes elvégezni. Javítja a gyökerezést és megelőzi/kezeli az esetleges foszfor
hiányt. Súlyos hiánybetegség esetén a kezelés 10 nap múlva megismételendő.

Egyéb műtrágyáink kukoricatermesztéshez
Alapkezeléshez ajánljuk az Agromaster Start Mini szabadföldre kifejlesztett, burkolt, hosszú hatástartamú műtrágyánk
használatát. Az Agroleaf Power termékek használatával komplett lombtrágyázási program alakítható ki kiemelkedően
hatékony DPI és M-77 technológiáink révén, illetve érdemes egy – két kezelést végezni Agroleaf Special Cink
termékünkkel is, mely a X 3 Active Technológiát használja.

5-8 kg/ha/kezelés
200-400 liter vízben

Csírázás

Levél- és szárfejlődés

Virágzás és
csőképződés

Érés

Az Agroleaf Crop termékcsalád
Termékkód

Termék neve

Összetétel (%)

2080

Agroleaf Crop Cereal (gabona)

26-10-15+2MgO+TE

2081

Agroleaf Crop Maize (kukorica)

7-48-7+4MgO+TE

2082

Agroleaf Crop Oil Seed (olajos magok)

6-18-31+2MgO+TE

2083

Agroleaf Crop Potato (burgonya)

5-37-26+2MgO+TE

Figyelmeztetés
A terméket száraz hűvös, jól szellőztethető helyen kell tárolni. A különböző termesztési körülmények és a termék nem megfelelő módon való használata során felmerülő negatív hatásokért az ICL-Speciality Fertilizers nem tud felelősséget vállalni. Ezzel
a kiadvánnyal az előző kiadványok és a bennük lévő ajánlások érvényüket veszítik. Mielőtt egy új dózist vagy a termék egy újfajta
alkalmazásban használná, úgy mindenképpen javallott előzőleg kis területen próbakezelést végezni.
Részletes információkért és ajánlásokért kérjük keresse meg értékesítő partnerét vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi ICL-SF területi szakemberrel. Helyi ICL-SF szakemberek elérhetőségei a www.icl-sf.hu weboldalon megtalálhatók.
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Mobil: 06 (30) 488 1479
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További részletes információért, ingyenes szaktanácsadásért, kísérleti eredményekért keresse
szaktanácsadónkat:

