leaf

basic
Mangaan- en magnesiumnitraat

Vloeibare bladmeststof voor akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten
Powerleaf mangaan- en magnesiumnitraat is een bladmeststof die de elementen magnesium (Mg),
mangaan (Mn) en stikstof (N) bevat. Deze meststof is speciaal ontwikkeld voor toepassing via het blad en
garandeert een zeer goede opname van de elementen. Deze bladmeststof voorziet in de behoefte om kleinere
hoeveelheden mineralen via het blad toe te dienen om zowel opbrengst als kwaliteit te waarborgen.

Aardappels

start

Ter voorkoming van zowel magnesium- als mangaangebrek is toepassing van Powerleaf onmisbaar.
Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat de combinatie van zowel magnesium als mangaan in nitraatvorm
een positiever resultaat geeft dan het apart spuiten van deze elementen. In aardappels is het van belang om
tijdig met deze bladvoeding te starten. Een gebrek is ‘eenvoudig’ te voorkomen, maar vrijwel niet op te heffen.
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Magnesiumgebrek is te herkennen aan geelverkleuring van de oudere
bladeren, juist in de groeifase van het gewas. Mangaangebrek daar-

Toepassing

entegen is het eerste te vinden in de jongere bladeren; die verkleuren

Gewas

dosering

aantal

lichtgeel als gevolg van mangaangebrek.

Aardappels

5 ltr / ha

4–6x

Het optreden van mangaangebrek wordt versterkt:

Suikerbieten

10 ltr / ha

1–2x

•
•
•
•

Spruiten

10 ltr / ha

2–3x

5 ltr / ha

3–4x

op lichtere grond (< 25% afslibbaar)

Uien

op gronden met een hogere pH (> pH 7)
in perioden van snelle loofgroei

Powerleaf bevat

bij gebruik van niet-mangaan bevattende fungiciden

78 gram nitraatstikstof (NO3) per liter;

Suikerbieten

100 gram magnesiumoxide (Mg0) per liter;
16 gram mangaan (Mn) per liter.

Ter voorkoming van magnesium- en of mangaangebrek.
Toepassing in de maanden juli en augustus geeft de beste resultaten.

Spruiten
Ter verbetering van de gewaskleur en vitaliteit van het gewas. Toepassing in de periode van spruitvorming tot enkele weken voor de oogst.

Uien

Powerleaf
•

goede opneembaarheid

•

snelle opneembaarheid

•

kant en klaar product

•

opbrengstverhoging

•

kwaliteitsverbetering

Powerleaf kan gemengd worden met de meeste gewas

•

verpakking op maat

beschermingsmiddelen. Raadpleeg uw teeltadviseur.

•

flexibel inzetbaar

Ter verbetering van de gewasstand, gewaskleur en vitaliteit van het
gewas. Toepassing in afwisseling of gecombineerd met andere bladmeststoffen.
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