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Agroleaf liquid permet viaszos káposzta levélen

Jobb eloszlás
Jobb tapadás

Jobb felvehetőség
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1
Innováció
Az ICL Specialty Fertilizers piacvezető vállalatok közé tartozik a termékinnováció terén. Az ICL kínálatába 
tartoznak a szabályozott feltáródású technológiák, a vízben oldódó- és a folyékony műtrágyák.
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A legjobb összetevők
Az ICL csak gondosan ellenőrzött alapanyagokat használ termékeinek előállításához, hogy állandó, 
elsőosztályú minőséggel járuljon hozzá az termesztés sikeréhez.
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Megbízhatóság
Az ICL gyártási módszerei három különböző „ISO” tanúsítvánnyal rendelkeznek. Minden termék REACH 
regisztrált. Zsákról zsákra, évről évre, megbízhat az ICL minőségben!

Kiváló minőségű folyékony lombtrágya  
F3 SurfActive technológiával
Az ICL Specialty Fertilizers innovatív, folyékony műtrágyák új családját indítja el: ez az Agroleaf Liquid. A portfolió 
tagjai könnyen kezelhető, könnyen hígítható és könnyen tárolható termékek.

Miért használja Ön is az ICL termékeit a tápanyag-utánpótlás során? Lássuk, mit nyújt az ICL műtrágya gyár 
a gazdálkodóknak!
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F3 SurfActive technológia
a tápanyagok jobb elérhetőségéért
Minden növénytermesztő számára fontos a stresszmentes gazdálkodás, mind saját maga, mind a növényei szempontjából. 
A tápanyag-utánpótlás során azonban sokszor találkozhatnak problémás helyzetekkel. Optimális esetben egy növény a gyö-
kereken keresztül felveszi a szükséges tápanyagok döntő többségét, azonban olyan esetekben, amikor a gyökérrendszer 
nem működik kellőképpen, vagy a talaj nem tartalmazza a szükséges tápanyagokat a megfelelő mennyiségben, a lombtrágya 
hatékony megoldást kínál. Az alkalmazott kelátformák biztosítják, hogy a tápanyagok még rossz vízminőség esetén is, széles pH 
tartományban felvehetőek maradnak a levélen keresztül. 
Az Agroleaf Liquid termékcsalád tartalmazza az egyedülálló F3 SurfActive technológiát, amely növeli a hatékonyságát. 
Az F3 SurfActive technológia nem-ionos felületaktív anyagok keverékéből áll, amelyek megkönnyítik a tápanyagok elérhetőségét 
a növény számára:

Lehetővé teszi kis tápanyag-le-
rakódások kialakulását a levél 
felületén, amelyek újraaktiválód-
nak ha ismét nedvessé válnak – 
például ha magas a páratartalom. 
A hosszabb távú táplálékfelvétel 
biztosításával a tápanyagfelvétel 
hatékonyabbá, folyamatosabbá és 
kiegyensúlyozottabbá válik.

3  Jobb felvehetőség

Csökkenti a cseppek felületi fe-
szültségét, és segít a tápanyagok 
a levél felszínén való egyenletes 
eloszlásában; ez nagyobb lefe-
dettséget, ezáltal jobb tápanyag-
felvételt eredményez.

1 Jobb eloszlás

Különösen a viaszos levelek 
esetében mutat nagyobb haté-
konyságot, amikor a lombtrágya 
hatóanyagai a levelekhez tapad-
nak, ezáltal kevesebb az elfolyási 
veszteség, mely a tápanyagok 
jobb megtartását eredményezi.

2 Jobb tapadás

Hogyan működik az F3 SurfActive technológa?



Az F3 SurfActive tech-
nológiával kezelt levelek 
jelentősen jobb lefedett-
séget mutatnak mindkét 
fényviszonyban!
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F3 SurfActive hatásmechanizmusa 
A cseppek viselkedése viaszos leveleken (pl: káposzta) az F3 SurfActive technológiával és anélkül:

Normál nappali körülmények között:

UV-fényben:

Kezeletlen Kezelt

Kezeletlen Kezelt

Termékkód Termék neve Leírás Összetétel (%, koncentráció) F3 SurfActive technológia

3167 Booster Nitrogén+mikroelemek 25-0-0+2MgO+TE ✓ 

3165 Balance Kiegyensúlyozott 10-10-10+TE ✓

3163 High N Nitrogén túlsúlyos 15-5-5+TE ✓

3169 High P Foszfor túlsúlyos 5-25-5+TE ✓

3166 High K Kálium túlsúlyos 8-8-16+TE ✓

3162 Moly B Molibdénnel és bórral 
dúsított 4-16-4+0.1B+2Mo ✓

3161 Magnesium Magnéziumoxid 10MgO ✓

3160 Manganese Mangán kelát 6Mn, EDTA ✓

3147 Zinc Cink kelát 8Zn, EDTA ✓

3168 Iron Vas kelát 4.4Fe, EDTA ✓

Agroleaf Liquid termékcsalád:

Agroleaf Liquid adagolás

Keverhetőség: 
A legtöbb növényvédő szerrel keverhető. Azonban az ICL-SF mindenképpen azt javasolja, hogy kis mennyiséggel készítsen 
próbakeverést és kezelést, mielőtt összekeverne más terméket az Agroleaf Liquid termékekkel. Réz és kén tartalmú szerekkel 
nem keverhető.



Agroleaf Liquid Booster
A tiszta és kiváló minőségű tápanyagokkal való ellátás mellett az Agroleaf Liquid 
Booster felgyorsítja a vegetatív növekedést és növeli a gabonafélék fehérjeszintjét. 

Hatékonyságát nagymértékben növeli az F3 SurfActive ICL technológia, mely felület-
aktív anyagaival jobb eloszlást, jobb tapadást és jobb felvehetőséget tesz lehetővé.
Az ICL által alkalmazott vas HEEDTA kelatizált formája növeli a termék szélesebb pH-
tartományában való használhatóságát.

NÖVéNyKULtúRáK dózIS
L/HA

IdőzítéS

Zöldségek 3-6 Gyökeresedéskor és a vegetatív 
növekedés fázisában 2-3 alkalommal

Káposztafélék, karfiol, brokkoli 3-6 Vegetatív növekedés idején 3-4 
alkalommal

Hagyma, fokhagyma 3-6 5-6 leveles állapottól a 8-9-ig, 2-3 
alkalommal

Bogyósok, gyümölcsösök, szőlő 3-6 Vegetatív növekedés idején 1-2 
alkalommal

Gabonafélék 5-10 Első szártag kialakulásától a virágzás 
kezdetéig 2-3 alkalommal

Kukorica 5-10 4-6 leveles állapottól 1-2 alkalommal

Repce 5-10 Vegetatív növekedés idején az első 
bimbó megjelenéséig 1-2 alkalommal

Dísznövények 2-3 Vegetatív növekedés idején 1-2 
alkalommal
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Booster 
25-0-0+2MgO+tE

GARANtáLt ÖSSzEtétEL
Koncentráció g/l
312.5  ÖSSzES NItROGéN (N)
  18% Karbamid-N (N-NH2)
  2.8% Ammóniumion –  
  N (N-NH4)
  4.2% Nitrátion – N (N-NO3)
25  MAGNézIUM-OXId  
  (MgO)
0.254  Bór (B)
0.025  Réz (Cu) EDTA
0.762  Vas (Fe), HEEDTA
0.381  Mangán (Mn), EDTA
0.012  Molibdén (Mo)
0.190  Cink (Zn), EDTA

A tERMéK jELLEMzőI
Csomagolás : 1 x 10 liter
Termékkód : 3167.03.10GA
pH : 6.5
EC (mS/cm) 1 g/l-ben : 0.51
Sűrűség (25ºC), g/ml : 1.25

tápANyAGUtáNpótLáSI AjáNLáSOK



Balance 
10-10-10+tE
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NÖVéNyKULtúRáK dózIS
L/HA

IdőzítéS

Zöldségek 3-6 Palántázáskor és a vegetatív 
növekedés idején, 1-2 alkalommal

Káposztafélék, karfiol, brokkoli 3-6 Sorzáródáskor, 1-2 alkalommal

Hagyma, fokhagyma 3-6 8-9 leveles állapot után 1-2 
alkalommal

Bogyósok, gyümölcsösök, szőlő 1-4 A vegetatív növekedési szakaszban, 
1-2 alkalommal

Gabonafélék 3-6 Második szártag kialakulásától 
a zászlós levél megjelenéséig 

Kukorica 3-6 8-10 leveles állapotban

Repce 3-6 Ősszel és kora tavasszal

Napraforgó, bab, szója 3-6 3-4 leveles állapotban

Dísznövények 2-3 Az egész tenyészidőszak ideje alatt, 
2-3 alkalommal

Agroleaf Liquid Balance
Általánosan használható, kiegyensúlyozott összetételű, folyékony lombtrágya.  
Folyamatos alkalmazása esetén egyenletes és teljeskörű táplálást biztosít.

Hatékonyságát nagymértékben növeli az F3 SurfActive ICL technológia, mely felület-
aktív anyagaival jobb eloszlást, jobb tapadást és jobb felvehetőséget tesz lehetővé.
Az ICL által alkalmazott vas HEEDTA kelatizált formája növeli a termék szélesebb pH-
tartományában való használhatóságát.

GARANtáLt ÖSSzEtétEL
Koncentráció g/l
127  ÖSSzES NItROGéN (N)
  10% Karbamid-N (N-NH2)
127  FOSzFOR  
  pENtOXId (p2O5),  
  vízoldható 
  4.36% Foszfor (P)
127  Kálium-oxid (K2O),   
  vízoldható
  8.3% Kálium (K)
0.254  Bór (B)
0.025  Réz (Cu) EDTA
0.762  Vas (Fe), HEEDTA
0.381  Mangán (Mn), EDTA
0.012  Molibdén (Mo)
0.190  Cink (Zn), EDTA

A tERMéK jELLEMzőI
Csomagolás : 1 x 10 liter
Termékkód : 3165.03.10GA
pH : 6.5
EC (mS/cm) 1 g/l-ben : 0.42
Sűrűség (25ºC), g/ml : 1.27

tápANyAGUtáNpótLáSI AjáNLáSOK



High N 
15-5-5+tE

Agroleaf Liquid High N
Kifejezetten a vegetatív növekedési szakasz idejére kifejlesztett, kelatizált 
mikroelemcsomaggal dúsított NPK lombtrágya, a nitrogén-hiány megelőzésére és 
megszüntetésére. 

Hatékonyságát nagymértékben növeli az F3 SurfActive ICL technológia, mely felület-
aktív anyagaival jobb eloszlást, jobb tapadást és jobb felvehetőséget tesz lehetővé.
Az ICL által alkalmazott vas HEEDTA kelatizált formája növeli a termék szélesebb 
pH-tartományában való használhatóságát.

NÖVéNy KULtúRáK dózIS  
L/HA

IdőzítéS

Zöldség kultúrák általában 3-6 Palántázáskor és a vegetatív 
növekedés idején, 2-3 alkalommal

Káposztafélék, karfiol, brokkoli 3-6 A vegetatív növekedés fázisában, 3-4 
alkalommal

Hagyma, fokhagyma 3-6 4-5 és 7-8 leveles állapotok között, 
2-3 alkalommal

Bogyósok, gyümölcsösök, szőlő 3-6 A vegetatív növekedés fázisában, 1-2 
alkalommal

Gabonafélék 5-10 Az első szártag kifejlődésétől a virág-
zás kezdetéig, 2-3 alkalommal

Kukorica 5-10 4-6 leveles állapottól, 1-2 alkalommal

Repce 5-10 
A vegetatív növekedés idején az 
első bimbók megjelenéséig, 1-2 
alkalommal

Dísznövények 2-3 A vegetatív növekedés idején 1-2 
alkalommal
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GARANtáLt ÖSSzEtétEL
Koncentráció g/l
178.5  ÖSSzES NItROGéN (N)
  15% Karbamid-N (N-NH2)
59.5  FOSzFOR  
  pENtOXId (p2O5),  
  vízoldható 
  2.18% Foszfor (P)
59.5  KáLIUM-OXId (K2O),   
  vízoldható
  4.15% Kálium (K)
0.238  Bór (B)
0.028  Réz (Cu), kelátképző EDTA
0.714  Vas (Fe), HEEDTA
0.357  Mangán (Mn), kelátképző  
  EDTA
0.178  Cink (Zn), kelátképző EDTA
0.012  Molibdén (Mo)

A tERMéK jELLEMzőI
Csomagolás : 1 x 10 liter
Termékkód : 3163.03.10GA
pH : 6.5
EC (mS/cm) 1 g/l-ben : 0.21
Sűrűség (25ºC), g/ml : 1.19

tápANyAGUtáNpótLáSI AjáNLáSOK



Agroleaf Liquid High P
Magas foszfortartalmú lombtrágya. A hiánytünetek megelőzése és megszüntetése 
mellett, adott fejlődési szakaszok – gumó kötődés, hagymafej képződés, növekedés, 
bokrosodás, gyökérnövekedés és virágzás – extra foszforigényét is pótolni tudja. 
A termék stabil kelatizált mikroelem csomaggal dúsított. 

Hatékonyságát nagymértékben növeli az F3 SurfActive ICL technológia, mely 
felületaktív anyagaival jobb eloszlást, jobb tapadást és jobb felvehetőséget tesz 
lehetővé. Az ICL által alkalmazott vas HEEDTA kelatizált formája növeli a termék 
szélesebb pH-tartományában való használhatóságát.

NÖVéNyKULtúRáK dózIS  
L/HA

IdőzítéS

Terméshozó zöldségek 3-6 Egy héttel ültetés után, virágzás előtt 
és után 2-3 alkalommal

Levélzöldségek, keresztes-
virágúak, karfiol, brokkoli 3-6 Ültetés után 1-2 alkalommal

Hagyma, fokhagyma 3-6 5-7 leveles korban 1-2 alkalommal

Bogyósok, gyümölcsösök, szőlő 3-6 Virágzás előtt és két héttel szüret 
előtt 1-2 alkalommal

Kukorica 3-6 4-6 leveles állapotban

Repce 3-6 Ősszel és kora tavasszal

Burgonya 3-6 A gumóképződés megindulása előtt 
1-2 alkalommal

Dísznövények 2-3 Szükség esetén – virágzás előtt 1-2 
alkalommal
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High p 
5-25-5+tE

GARANtáLt ÖSSzEtétEL
Koncentráció g/l
65.5  ÖSSzES NItROGéN (N)
  5% Ammóniumion –  
  N (N-NH4)
327.5  FOSzFOR  
  pENtOXId (p2O5),  
  vízoldható 
  10.9% Foszfor (P)
65.5  KáLIUM OXId (K2O),   
  vízoldható
  4.15% Kálium (K)
0.254  Bór (B)
0.025  Réz (Cu) EDTA
0.762  Vas (Fe), HEEDTA
0.381  Mangán (Mn), EDTA
0.012  Molibdén (Mo)
0.190  Cink (Zn), EDTA

A tERMéK jELLEMzőI
Csomagolás : 1 x 10 liter
Termékkód : 3169.03.10GA
pH : 6.5
EC (mS/cm) 1 g/l-ben : 0.85
Sűrűség (25ºC), g/ml : 1.31

tápANyAGUtáNpótLáSI AjáNLáSOK



Agroleaf Liquid High K
A tiszta és kiváló minőségű tápanyagokkal való ellátás mellett az Agroleaf Liquid High 
K elősegíti nagyobb méretű, jobb színeződésű, és intenzívebb ízű termések kifejlődé-
sét. Kálium tartalma jótékonyan segíti a növények vízháztartását ezáltal a csapadék 
szegény időszakok átvészelését könnyebbé teszi. 

Az F3 SurfActive technológia egyedi hatásmechanizmusával hatékonyan növeli a táp-
elemek felvételének és rendelkezésre állásának idejét.
Az ICL által alkalmazott vas HEEDTA kelatizált formája növeli a termék szélesebb pH-
tartományában való használha tóságát.

NÖVéNyKULtúRáK dózIS  
L/HA

IdőzítéS

Zöldségfélék 5-10 Termés kötődés/ érés fázisában

Saláták, káposztfélék 3-6 Fejképződést követően 2-3 
alkalommal

Hagyma, fokhagyma 3-6 Hagymafej növekedés

Bogyósok, gyümölcsösök, szőlő 5-10 Termés kötés – 2 héttel szüret előtt 
4-5 alkalommal

Napraforgó 3-6 Virágzás kezdete

Repce 3-6 Virágzás kezdete

Burgonya 3-6 Gumó növekedés, 2-3 alkalommal

Dísznövények 2-3 Virágzás előtt, 1-2 alkalom
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High K 
8-8-16+tE

GARANtáLt ÖSSzEtétEL
Koncentráció g/l
108.8  ÖSSzES NItROGéN (N)
  8% Ammóniumion-N  
  (N-NH2)
108.8  FOSzFOR  
  pENtOXId (p2O5), 
  vízoldható 
  3.49% Foszfor (P)
217.6  KáLIUM OXId (K2O),   
  vízoldható
  13.28% Kálium (K)
0.254  Bór (B)
0.025  Réz (Cu) EDTA
0.762  Vas (Fe), HEEDTA
0.381  Mangán (Mn), EDTA
0.012  Molibdén (Mo)
0.190  Cink (Zn), EDTA

A tERMéK jELLEMzőI
Csomagolás : 1 x 10 liter
Termékkód : 3166.03.10GA
pH : 6.5
EC (mS/cm) 1 g/l-ben : 0.74
Sűrűség (25ºC), g/ml : 1.36

tápANyAGUtáNpótLáSI AjáNLáSOK



Agroleaf Liquid MolyB
Bór és molibdén nyomelemekkel dúsított folyékony NPK lombtrágya. Magas bór és 
molibdén igényű növények számára ideális. Más növények esetében is kitűnő haté-
konysággal alkalmazható hiánytünetek kezelésére gyors megoldásként. 
A molibdén elősegíti a nitrogén felvételét és beépülését. A molibdén elengedhe-
tetlen mikroelem a hüvelyesek gyökérgümőiben élő, légköri nitrogént megkötő 
bakté riumok számára. A molibdén fontos szerepet játszik a növények foszfor-anyag-
cseréje során is.

Hatékonyságát nagymértékben növeli az F3 SurfActive ICL technológia, mely felület-
aktív anyagaival jobb eloszlást, jobb tapadást és jobb felvehetőséget tesz lehetővé.

NÖVéNyKULtúRáK dózIS  
L/HA

IdőzítéS

Termést érlelő zöldségek, 
burgonya 0.5-1 A teljes vegetációs időszak alatt 

szabadföldön sorzáródás után

Hüvelyesek (szója) 1- 2 6 leveles állapotban

Káposzta, karfiol, brokkoli 1-3 6-8 leveles állapottól kezdve 2-3 
alkalommal

Repce
0.5-1

1-2

Ősszel rozetta állapotban

Tavasszal virágzásig 2 alkalommal

Napraforgó 1-3 4-6 leveles állapotban

Cukorrépa 1-3 6-8 leveles állapotban

Legelők 0.5-1 A teljes vegetációs időszakban 2-3 
alkalommal

MolyB 
4-16-4+0.1B+2Mo
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GARANtáLt ÖSSzEtétEL
Koncentráció g/l
49.2  ÖSSzES NItROGéN
  1.4% Karbamid-N (N-NH2)
  2.6% Ammónium-N  
  (N-NH4)
196.8  FOSzFOR  
  pENtOXId (p2O5)  
  vízoldható
  6.98% Foszfor (P)
49.2  KáLIUM OXId (K2O)   
  vízoldható
  3.32 Kálium (K)
1.23  Bór (B)
24.6  Molibdén (Mo)

A tERMéK jELLEMzőI
Csomagolás : 1 x 10 liter
Termékkód : 3162.03.10GA
pH : 5.2
EC (mS/cm) 1 g/l-ben : 0.49 
Sűrűség (25ºC), g/ml : 1.23

tápANyAGUtáNpótLáSI AjáNLáSOK
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Agroleaf Liquid Magnesium
A magnézium a klorofill molekula központi atomja, kulcsfontosságú szerepet 
játszik a fotoszintézisben. Növeli a vas hasznosításának hatékonyságát és a foszfor 
anyagcsere során, valamint enzim-aktivátorként és számos enzim összetevőjeként 
szintén fontos szerepet játszik a növény életében.

Hatékonyságát nagymértékben növeli az F3 SurfActive ICL technológia, mely 
felületaktív anyagaival jobb eloszlást, jobb tapadást és jobb felvehetőséget tesz 
lehetővé.

Magnesium 
10% MgO

NÖVéNyKULtúRáK dózIS  
L/HA

IdőzítéS

Zöldségek 3-6 3-4 alkalommal a vegetációs 
időszak alatt

Burgonya 3-6 Virágzás után 2-3 alkalommal

Hagyma/Fokhagyma 3-6 2-3 alkalommal az 5-6. levél 
megjelenése után

Bogyós gyümölcsűek, 
gyümölcsösök, szőlő 3-6 Terméskötődéstől a be-

takarításig 3-4 alkalommal

Gabonafélék 3-6 
A második szártag kialakulása 
és a zászlós levél megjelenése 
után

Kukorica 3-6 8-10 leveles állapotban

Repce 3-6 Tavasztól a virágzásig

GARANtáLt ÖSSzEtétEL
Koncentráció g/l
95.9  ÖSSzES NItROGéN
  7% Nitrát ion (N-NO3)
137  MAGNézIUM OXId  
  (MgO)
  6% Magnézium (Mg)

A tERMéK jELLEMzőI
Csomagolás : 1 x 10 liter
Termékkód : 3161.03.10GA
pH : 5.1
EC (mS/cm) 1 g/l-ben : 0.87
Sűrűség (25ºC), g/ml : 1.37

tápANyAGUtáNpótLáSI AjáNLáSOK



Agroleaf Liquid Manganese
Egy komponensű folyékony lombtrágya, amelyet kifejezetten mangánhiány 
megelőzésére és megszüntetésére fejlesztettek ki. Hatékonyságát növeli 
az egyedülálló F3 SurfActive technológia, mely felületaktív anyagaival jobb eloszlást, 
jobb tapadást és jobb felvehetőséget tesz lehetővé. 

A mangán kulcsfontosságú szerepet tölt be a fotoszintetikus aktivitásban. 
Közvetlenül szerepet játszik a szárazanyagtartalom növelésében és hozzájárul 
az abiotikus stressz tolerancia szint fenntartásához.

Manganese 
6% Mn
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NÖVéNyKULtúRáK dózIS  
L/HA

IdőzítéS

Termést érlelő zöldségek 1-2 Az egész tenyészidőszak alatt

Burgonya 1-2  Sorzáródás kezdetétől 2-3 
alkalommal

Repce 1-2 Tavasztól virágzásig

Kukorica 1-2 4-6 leveles állapotban

Gabonafélék 1-2 Kora tavasszal

Cukorrépa 1-2 6-8 leveles állapotban

Bogyósok, gyümölcsösök, szőlő 1-2 Gyümölcskötődéstől 
a szüretig 3-4 alkalommal

GARANtáLt ÖSSzEtétEL
Koncentráció g/l
78  MANGáN (Mn)
  6% Mn-EDTA kelatizált

A tERMéK jELLEMzőI
Csomagolás : 1 x 10 liter
Termékkód : 3160.03.10GA
pH : 5.6
EC (mS/cm) 1 g/l-ben : 0.3
Sűrűség (25ºC), g/ml : 1.3

tápANyAGUtáNpótLáSI AjáNLáSOK



Agroleaf Liquid Zinc
Egy komponensű folyékony lombtrágya, amelyet a cink hiány  megelőzésére és 
megszüntetésére fejlesztettek ki.   
Hatékonyságát nagymértékben növeli az F3 SurfActive ICL technológia, mely 
felületaktív anyagaival jobb eloszlást, jobb tapadást és jobb felvehetőséget tesz 
lehetővé.

A cink kulcsfontosságú mikroelem a magas hozam eléréséhez. Részt vesz az auxin 
képződés, a fehérje- és klorofill szintézis folyamataiban. Elősegíti a gyökérfejlődést és 
a keményítő képződését.

NÖVéNyKULtúRáK dózIS  
L/HA

IdőzítéS

Termés érlelő zöldségek 1-3 Az egész tenyészidőszakban 
3-4 alkalommal

Burgonya 2-3 Virágzás előtt és után

Napraforgó 2-3 4-6 leveles stádiumban

Kukorica 2-3 4-6 leveles stádiumban

Gabonafélék 1-2 Kora tavasszal

Szamóca 2-3 Virágzás kezdetekor és azt 
követően

Bogyós gyümölcsűek, 
gyümölcsösök, szőlő 3-6 Gyümölcs kötődéstől a szüretig 

3-4 alkalommal
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zinc 
8% zn

GARANtáLt ÖSSzEtétEL
Koncentráció g/l
110.4  CINK (zn)
  8% Zn-EDTA kelatizált

A tERMéK jELLEMzőI
Csomagolás : 1 x 10 liter
Termékkód : 3147.03.10GA
pH : 6.3
EC (mS/cm) 1 g/l-ben : 0.37
Sűrűség (25ºC), g/ml : 1.38

tápANyAGUtáNpótLáSI AjáNLáSOK



Iron 
4.4% Fe

Agroleaf Liquid Iron
A vas nélkülözhetetlen a fehérje- és a klorofill szintézisben. Számos enzim 
alkotóeleme. Fontos tényező az energiaátadás, a gázcsere és a nitrogén megkötése 
során.

Hatékonyságát nagymértékben növeli az F3 SurfActive ICL technológia, mely 
felületaktív anyagaival jobb eloszlást, jobb tapadást és jobb felvehetőséget tesz 
lehetővé. 
Az ICL által alkalmazott vas HEEDTA kelatizált formája növeli a termék szélesebb 
pH-tartományában való használhatóságát.

NÖVéNyKULtúRáK dózIS  
L/HA

IdőzítéS

Terméshozó zöldségek 3-6 Az egész tenyészidőszak alatt 
3-4 alkalommal

Szamóca 3-6 Az egész tenyészidőszak alatt 
3-4 alkalommal

Áfonya 3-6 Az egész tenyészidőszak alatt 
3-4 alkalommal

Egyéb bogyósok 3-6 

 
5-8

Az egész tenyészidőszak alatt 
3-4 alkalommal  
Tüneti kezelésként

Gyümölcsösök 3-4 
  
5-8

Gyümölcskötődést követően 
szüretig 1-2 alkalommal  
Tüneti kezelésként

Szőlő 3-6 

  5-8

During the entire crop cycle,  
3-4 times  
Tüneti kezelésként

Dísznövények 2-3 Az egész tenyészidőszak alatt 
3-4 alkalommal
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GARANtáLt ÖSSzEtétEL
Koncentráció g/l
52.3  VAS (Fe)
  4.4% Fe-EDTA kelatizált

A tERMéK jELLEMzőI
Csomagolás : 1 x 10 liter
Termékkód : 3168.03.10GA
pH : 5.5
EC (mS/cm) 1 g/l-ben : 0.16
Sűrűség (25ºC), g/ml : 1.19

tápANyAGUtáNpótLáSI AjáNLáSOK



Minőségi ellenőrzés az alapanyagoktól a késztermékig

Megbízhatóság a bányától a növényekig 

Nagy tisztaságú alapanyagok

A nehézfémek és szennyeződések abszolút minimum szinten

A legtisztább és leghatékonyabb összetételek

tisztán tartja a permetező fúvókákat és az öntözőrendszereket

Folyamatos fejlesztés és kísérletezés a legoptimálisabb technológiákért

A lehető legmagasabb termésmennyiség az optimális műtrágya-felhasználással

Mit jelent Önnek a minőség?
Minden gazdálkodó számára alapvető fontosságú 
a biztonságos termelés és a garantált jó hozam. Eb-
ben nyújtanak segítséget a  megbízható, ellenőrzött 
minőségű input anyagok. Az ICL-SF  gyártó vállalat 
teljeskörű garanciát nyújt termékeinek álladó magas 
minőségére. A bányától a gyártáson át a raktározásig 
és szállításig folyamatos és szigorú ellenőrzések bizto-
sítják, hogy Ön mindig azt a minőséget kapja, amelyet 
elvár. termékeink használatával biztos lehet benne, 
hogy a tápanyag-utánpótlási programban felhasznált 
műtrágyák és termésnövelő anyagok megfelelnek 
a jogszabályi környezetnek és a kereskedelmi elvárá-
soknak.

Szaktanácsadás:
Magyarország – Rácz Gábor (Zöldség-gyümölcs-szántóföldi kultúrák)
Mobil: 06 (30) 488 1479
E-mail: gabor.racz@icl-group.com

Keresse fel az ICL Specialty Fertilizers tanácsadóját személyre szabott tanácsért!

Az Everris International B.V. (Egyesült Királyság,  
Hollandia, Németország) ISO 9001 szabvány szerinti minősé-
girányítási rendszerrel rendelkezik.
Az Everris International B.V. Heerlen ISO 14001 és OHSAS 
18001 szabvány szerinti tanúsítással is rendelkezik.
Az Everris International B.V. az ICL Specialty Fertilizers 
tulajdonában lévő önálló jogi személy.

Everris International B.V. (UK, Netherlands, 

according ISO – 14001 and OHSAS – 18001.
Everris International B.V. is a legal entity under 
ICL Specialty Fertilizers.

Everris International B.V. 
Magyarországi Képviselete
H-2092 Budakeszi, Pf. 113
www.icl-sf.hu
www.agroleaf.hu

Forgalmazó


