Prezentare generală

OIL SEED
6-18-31+2MGO+TE

Agroleaf Crop Oil Seed 6-18-31+2MgO+TE este un îngrășământ
foliar, complet solubil în apă, utilizat la culturile oleaginoase pentru
a completa necesarul de nutrienți ai plantelor. Agroleaf Crop Oil
Seed conține o formulă NPK specifică plantelor oleaginoase, precum și un pachet specific de microelemente chelate, în special Bor,
Magneziu și un conținut ridicat de Sulf.
Agroleaf Crop Oil Seed 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 plantelor oleaginoase, care asigură dezvoltarea
optimă a plantelor în fazele timpurii și stimularea înfloritului.
2. Pachet specific de mezo și microelemente.
3. Produs cu conținut ridicat de Fosfor și Potasiu, special conceput
pentru aplicare în fazele timpurii de dezvoltare.
4. Îmbogățit cu Magneziu pentru intensificarea fotosintezei.
5. Complet solubil în apă.

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

Analiză garantată
6%
18 %
31 %
2%
21.8%
0.15%
0.03%
0.1%
0.2%
0.1%
0.01%

Azot (N)
6 % 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), EDTA
Mangan (Mn)
Zinc (Zn)
Molibden (Mo)

www.icl-sf.com/ro

14 kg/100 l apa
1.0 mS/cm
3.6
25 kg/sac

Recomandări de aplicare:
Rapiţă de toamnă:
3-5 kg/ha în 200-400 l apă

Floarea soarelui:
3-5 kg/ha în 200-400 l apă

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

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.

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

