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powerleaf FOSFAAT

Dé bladmeststof voor akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten
Powerleaf Fosfaat is een bladmeststof die fosfaat, kali en magnesium bevat. Deze
meststof is speciaal ontwikkeld om gewassen van fosfaat te voorzien in tijden van
stress of in perioden dat de beschikbare fosfaat in de bodem onvoldoende is. Sturen met fosfaat via het blad ondersteunt de plant en helpt om met minimale input
een kwalitatief goede opbrengst te halen.
Fosfaat (P)
Fosfaat is één van de macro-elementen die vele
processen in de plant ondersteunt. Aan het begin
van het seizoen is fosfaat van groot belang bij de
ontwikkeling van de wortels. Fosfaat is cruciaal bij
alle energieafhankelijke processen en is betrokken
bij productie en transport van eiwitten, suikers en
vetten. Fosfaat is weinig mobiel in de bodem. Hierdoor kan er bij bepaalde omstandigheden rond
de wortels een (tijdelijk) tekort ontstaan. Denk
aan droogte, snelle groei en hoge en lage temperatuur. Bladbemesting is in deze een oplossing
om de plant te voorzien van voldoende fosfaat.

Ondersteuning van de
aardappelplant
De aardappelplant heeft een hoge fosfaatbehoefte. Met fosfaat regelt de aardappelplant een
groot aantal plantprocessen. Wet- en regelgeving
limiteert de fosfaataanvoer per hectare. Deze limitering vraagt om een efficiëntere invulling van
de fosfaatbemesting. Door fosfaat via het blad
te geven, ondersteunt u de plant op de momenten waarop deze het nodig heeft. Met Powerstart
Granulaat aan de basis en Powerleaf Fosfaat in de
snelle groeiperiode is er een krachtig bemestingssysteem dat de aardappelplant op de juiste tijdstippen voedt.

voordelen op een rij
• Goede opneembaarheid
• Snelle opneembaarheid
• Kant-en-klaar product
• Hogere opbrengst

Powerleaf Fosfaat: een bladopname van 100%
Powerleaf Fosfaat is één van de weinige fosfaatbladmeststoffen die
een bladopname heeft van bijna 100%. Zo kunt u met minimale
hoeveelheden fosfaat zeer goede resultaten behalen. Het product is
bijzonder zacht voor het gewas en u kunt het met bijna alle gewasbeschermingsmiddelen mengen. Diverse proeven in aardappelen
laten zien dat er meer knollen en opbrengst van een hectare komen.
In maïs is Powerleaf Fosfaat een product dat in koude perioden de
plant gemakkelijk van fosfaat kan voorzien.
Aantal knollen/ha

• Betere kwaliteit
• Eenvoudig te mengen met
gewasbeschermingsmiddelen
• Hoge effectiviteit door 100% opname

Samenstelling
Fosfaat (P2O5) 		
Kali (K2O) 		
Magnesium (MgO)

29,5 %
5%
6,7%

advies
•
•
•

Kg opbrengst/ha

Dosering: 5,00 ltr/ha
Toepassing: twee- tot driemaal toepassen op een droog gewas
Menging: het product is te combineren
met de meeste fungiciden

2 x 5,00 ltr/ha
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