Prezentare generală

CEREAL
26-10-15+2MGO+TE

Agroleaf Crop Cereal 26-10-15+2MgO+TE este un îngrășământ
foliar, complet solubil în apă, utilizat la cultura cerealelor pentru a
completa necesarul de nutrienți ai plantelor. Agroleaf Crop conține
o formulă NPK specifică cerealelor și un pachet de microelemente
chelate, în special Fe, lucru care face produsul stabil în intervale
mari de pH.
Agroleaf Crop Cereal este un îngrășământ foliar solubil în apă, caracterizat
printr-o mare solubilitate și o absorbție rapidă la nivelul frunzelor.

Avantajele produsului
1. Formula NPK dedicată cerealelor, care stimulează creșterea vegetativă și
asigură un nivel ridicat de proteină.
2. Pachet specific de microelemente chelate, care asigură stabilitatea
produsului în diferite condiții de pH.
3. Produs cu conținut ridicat de azot, îmbogățit cu fosfor și potasiu, pentru o
nutriție echilibrată.
4. Produs îmbogățit cu Magneziu, pentru intensificarea fotosintezei.
5. Complet solubil în apă.

Caracteristici produs:
Solubilitate maximă:
EC (1 g/l):
PH (1g/l):
Ambalaj:

Analiză garantată
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Azot (N)
3.7 Azot nitric (N-NO3)
1.1 Azot amoniacal (N-NH4)
21.2 % Azot amidic (N-Urea)
Pentaoxid de Fosfor (P2O5), solubil în apă
Oxid de Potasiu (K2O), solubil în apă
Oxid de Magneziu(MgO), solubil în apă
Trioxid de Sulf (SO3)
Bor (B)
Cupru(Cu), EDTA
Fier (Fe), DTPA
Mangan (Mn), EDTA
Zinc (Zn), EDTA
Molibden (Mo)

www.icl-sf.com/ro

21 kg/100 l apă
0.8 mS/cm
5.4
25 kg/sac

Recomandări de aplicare:
Agroleaf Crop Cereal, cu conținut ridicat de azot, a fost dezvoltat pentru a stimula creșterea vegetativă și obţinerea unui nivel
ridicat de proteină în boabe. O aplicare foliară îmbunătățește semnificativ metabolismul plantei și transportul apei la nivel
celular, ajutând planta să depășească perioadele de stres.
În toamnă, prima aplicare cu Agroleaf Crop, după răsărire, va intensifica creșterea vegetativă, înfrățirea și dezvoltarea optimă
a plantelor. A doua aplicare cu Agroleaf Crop, în primăvară, se poate face la apariția primului internod, pentru stimularea
creșterii și dezvoltării viguroase a plantelor, și a primordiilor spicului, precum și a primordiilor florale. Fosforul și potasiul
conținute în produs, vor îmbunătăți în stadiile următoare dezvoltarea florilor în primăvară, și a boabelor pe spic. Aceste stadii
sunt critice în ceea ce privește producția și calitatea ei. Pentru a crește calitatea boabelor și nivelul de proteină, o a treia aplicare cu Agroleaf Crop este recomandată în faza de burduf sau în faza de lapte a boabelor. O schemă completă de fertilizare
foliară include produsul Agroleaf Special Mangan, cu tehnologia X3, aplicat primavara timpuriu. Aplicarea acestui produs va
preveni deficiența de Mn și va crea o reacție de sinergie cu Magneziul intensificând procesul de fotosinteză.
Gama de produse Agroleaf Crop
Produs

Analiză (%)

Agroleaf Crop Cereals

26-10-15+2MgO+TE

Agroleaf Crop Maize

7-48-7+4MgO+TE

Agroleaf Crop Oil Seed

6-18-31+2MgO+TE

Agroleaf Crop Potato

5-37-26+2MgO+TE

3-5 kg/ha/tratament
în 200-400 l apă

Atenție
Depozitați produsul într-un loc uscat și aerisit Având în vedere că circumstanțele pot diferi și că aplicarea produsului se află în afara
controlului nostru, ICL Specialty Fertilizers nu poate fi considerat responsabil pentru orice rezultate negative care pot apărea. Prin
această publicare, toate recomandările anterioare expiră. Înainte de a utiliza o nouă evaluare, o nouă metodă de aplicare sau produs, se recomandă un test la scală redusă. Contactați Departamentul local ICL Specialty Fertilizers sau reprezentantul ICL Specialty
Fertilizers din țara dvs. pentru mai multe informații și recomandări. Consultați www.icl-sf.com pentru persoana de contact din
regiunea dvs.
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