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Verbetert bladstand, kwaliteit
én bewaarbaarheid
Snel opneembaar
Mengbaar met
gewasbeschermingsmiddelen

Perfecta Leaf

Perfecta Leaf heeft zich ruimschoots bewezen als een bijzonder effectieve bladmeststof die stikstof, calcium, magnesium én
mangaan bevat. In zowel de akker- als tuinbouw ervaren gebruikers het voordeel van de uitgebalanceerde samenstelling van
Perfecta Leaf. Dit uit zich onder andere in een betere sturing van stikstof, hogere kwaliteit en betere bewaarbaarheid.
Heeft het gewas een slechte bladstand dan is Perfecta Leaf zéér geschikt om deze snel te verbeteren. Bovendien is Perfecta Leaf
vloeibaar en daarmee eenvoudig te doseren.

Samenstelling Perfecta Leaf

Perfecta Leaf bevat onderstaande essentiële nutriënten waar het gewas behoefte aan heeft.

STIKSTOF

MAGNESIUM

CALCIUM

MANGAAN

Stikstof is een onmisbaar element voor de gewasgroei.
Dankzij organische hechters en de complexe vorm van de
voedingsstoffen wordt Perfecta Leaf binnen enkele uren
opgenomen. Perfecta Leaf geeft u grip op de stikstoflevering
en kunt u bij tegenvallende mineralisatie bijsturen. Door de
unieke samenstelling wordt Perfecta Leaf, ook bij droogte,
direct opgenomen.

Calcium is als hoofdelement onmisbaar voor planten. Het
zorgt voor stevigheid van de celwanden en bevordert de
kwaliteit van het gewas.
Door de vruchten én blad van voldoende calcium te voorzien,
houden we het calciumgehalte in de vrucht en daarmee de
inwendige schil– en (bewaar)kwaliteit op peil.

Magnesium is een essentieel onderdeel van het bladgroen
en speelt een belangrijke rol in de fotosynthese van
koolhydraten zoals zetmeel en suikers. Bij een lage (of te
hoge) magnesium voorziening van de bodem, een hoge
kaliumbelastingen bij gevoelige rassen is extra magnesium
via bladbemesting essentieel.

Mangaan speelt een rol in de fotosynthese, wortelgroei en
ziekteweerbaarheid. Vooral op lichtere gronden met een
relatief hoge pH is extra mangaan van belang. Voldoende
mangaan verbetert ook de achtergrond kleur van
appelrassen.

Doseeradvies
•
•
•
•

Spuit op een droog gewas met een fijne druppel en water (max. 200 liter spuitwater op 10-50 liter Perfecta Leaf).
Hanteer een spuitinterval tussen de 7-14 dagen.
In het fruit dient vanaf de eerste groene delen op wekelijkse basis 5-10 liter per hectare te worden toegepast.
Bij een slechte bladstand is een verhoogde dosering van 20-30 liter per hectare aan te bevelen.

Bestellen

Bestellen kan via onze vestigingen, uw Agrea adviseur of via onze online bestelmodule: bestellen.agrea.nl
Bestel direct via
onze bestelmodule:

