Informații referitoare la produs
PORUMB
7-48-7+4MGO+TE

Agroleaf Crop Porumb 7-48-7+4MgO+TE este un fertilizant
complet solubil în apă, utilizat foarte mult în culturile de porumb,
pentru a completa aplicările cu îngrășământ de bază.
Agroleaf Crop Porumb conține o formulă NPK specială și un
pachet specific cu oligoelemente.
Agroleaf Crop Porumb este un îngrășământ foliar solubil în apă, caracterizat
printr-o solubilitate ridicată și o absorbție rapidă în frunzele plantei.

Avantajele produsului
1. Formulă NPK adaptată pentru culturile de porumb, care contribuie la o mai
bună înrădăcinare și previne deficiența de P în stadiile timpurii.
2. Pachet specific de oligoelemente.
3. Produs bogat în P, special conceput pentru aplicări în stadiile timpurii de
creștere.
4. Îmbogățit cu magneziu pentru a stimula procesul de fotosinteză.
5. Îngrășământ foliar complet solubil în apă.

Caracteristicile produsului:
Solubilitate maximă:
EC (1 g/l):
pH (1 g/l):
Ambalaj:
Numărul articolului:

Analiză garantată
7%
7%
48 %
7%
4%
8.58%
0.05%
0.03%
0.07%
0.3%
0.03%
0.01%

AZOT (N)
azot amoniacal (N-NH4)
PENTOXID 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), EDTA
Mangan (Mn)
Zinc (Zn), EDTA
Molibden (Mo)

www.icl-sf.com/ro

16 kg/100 l apă
0.9 mS/cm
4.0
25 kg
2081.03.25

Recomandare:
Agroleaf Crop Porumb, cu un conținut ridicat de fosfor, este special creat pentru dezvoltarea incipientă a plantelor. În special
în solurile secetoase și cu temperaturi scăzute, o aplicație foliară poate îmbunătăți semnificativ dezvoltarea sistemului de
rădăcini și al transportului de apă în celulele plantei, ajutând planta să facă față situațiilor stresante.
Aplicarea produsului poate fi efectuată în stadiile 4-6 ale frunzelor, îmbunătățind dezvoltarea sistemului radicular și prevenind/corectând orice deficiență de fosfor. În cazuri de deficiență severă, se poate realiza o aplicare suplimentară după 10
zile.
Un program complet de fertilizare foliară poate fi realizat folosind gama de produse Agroleaf Power, îmbunătățită cu tehnologii unice DPI și M77 și gama Agroleaf Special Zinc, îmbunătățită cu tehnologia X3 Active.

3-5 kg/ha/tratament în 200-400 litri apă

Gama de produse Agroleaf Crop
Număr articol

Denumire produs

Analiză (%)

2080

Agroleaf Crop Cereal

26-10-15+2MgO+TE

2081

Agroleaf Crop Maize

7-48-7+4MgO+TE

2082

Agroleaf Crop Oil Seed

6-18-31+2MgO+TE

2083

Agroleaf Crop Potato

5-37-26+2MgO+TE

Atenție
Depozitați produsul într-un spațiu răcoros, uscat și ventilat.
Întrucât împrejurările pot fi diferite și întrucât nu putem controla aplicarea produsului, ICL Specialty Fertilizers nu poate fi responsabilă
pentru niciun rezultat negativ. Prin această publicație, recomandările precedente nu mai sunt valabile.
Înainte de o nouă doză, un nou produs sau o nouă metodă de aplicare, este recomandată o încercare la scară redusă.
Pentru mai multe informații sau recomandări, vă rugăm să vă adresați reprezentantului local sau reprezentantului ICL SF în țara
dumneavoastră. Consultați www.icl-sf.com pentru adresa reprezentantul dumneavoastră din regiune.

Producător:
Everris International b.v.
Web: www.icl-sf.com

Distribuitor:
SC HOLLAND FARMING SRL
Str. Drumul Osiei, nr. 74
sector 6, București
Telefon: 021 410 21 65
Email: office@hollandfarming.ro
Web: www.hollandfarming.ro

