
POWERED BY

Perfecta leaf



Perfecta Leaf 
voor bladgroei, kwaliteit én bewaarbaarheid
Perfecta Leaf heeft zich meer dan bewezen als een 
bijzonder effectieve bladmeststof die stikstof, calcium, 
magnesium én mangaan bevat! Niet alleen in de fruit- en 
boomkwekerij maar ook in de akker- en tuinbouw wordt 
Perfecta Leaf toegepast. Gebruikers van Perfecta Leaf  
ervaren het voordeel van Perfecta Leaf dat zich uit in een 
betere sturing van de stikstof,  hogere kwaliteit en betere 
bewaarbaarheid van het fruit.

Met Perfecta Leaf stuurt u gemakkelijk op stikstof 
zodat u niet over- of onderbemest. 
Naast stikstof bevat Perfecta Leaf ook calcium, 
magnesium én mangaan die belangrijk zijn voor een 
gezonde groei en vruchtkwaliteit. 
Heeft het gewas een slechte bladstand dan is Perfecta 
Leaf zéér geschikt om de bladstand te verbeteren! 
Doordat Perfecta Leaf vloeibaar is, is het eenvoudig te 
doseren.

Waarom Perfecta Leaf 

+ Direct opneembaar 

+ Extra  calcium 

+ Verbetert celstructuur 

+  Verhoogt plantweerstand

+ Zacht voor gewas 

+ Goede prijs/kwaliteit 

+ Eenvoudig te doseren 

“Voor een 
betere kwaliteit én 

bewaarbaarheid van 
de vruchten en het 

gewas”

Perfecta Leaf is verkrijgbaar in 
• Can 20 liter (25,4 kg)  
• IBC ±1300 kg 

POWERED BY

Maak gebruik van 
Perfecta Leaf 

op onder andere:



Perfecta Leaf 
samenstelling Perfecta Leaf
Perfecta Leaf bevat essentiële nutriënten waar het gewas behoefte aan heeft! Door de uitgebalanceerde 
samenstelling maakt Perfecta Leaf het verschil én bevordert de groei, vruchtkwaliteit en –bewaarbaarheid. 

STIKSTOF  (N)  
Stikstof is een onmisbaar element voor de gewasgroei. 
Perfecta Leaf bevat amide stikstof. Dankzij organische 
hechters en de complexe vorm van de voedingsstoffen 
wordt Perfecta Leaf binnen zes uur opgenomen. De 
stikstofvoorziening luistert nauwkeurig. Een stikstof 
tekort leidt tot opbrengstverlies, terwijl overmaat 
leidt tot overmatige scheutgroei en kwaliteitsverlies. 
Door weersverschillen gedurende het seizoen is de 
stikstofmineralisatie uit bodem en mest onvoorspelbaar. 
Perfecta Leaf geeft u grip op de stikstoflevering 
en kunt u bij tegenvallende mineralisatie bijsturen. 
Tevens kan de benutting van een stikstofbijmesting 
uit vaste meststoffen door droogte te laag en te laat 
zijn. Perfecta Leaf wordt daarentegen ook bij droogte 
perfect opgenomen.

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

MAGNESIUM (Mg) 
Magnesium is een essentieel onderdeel van het 
bladgroen of chlorofyl 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 (Mn)  
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 bicolore appelrassen.

! Perfecta Leaf 
is efficiënt en de voedingstoffen 

worden binnen zes uur 
opgenomen door blad en vrucht!



powered by

WWW.AGREA.NL
INFO@AGREA.NL

Doseeradvies 
Voor de bloei  5 à 10 liter per hectare.
Bij een slechte bladstand is een verhoogde dosering van 20 à 
30 liter per hectare aan te bevelen.

Tips bij het toepassen van Perfecta Leaf 
• Spuit op een droog gewas met een fijne druppel en water    

(max. 200 ltr spuitwater op 10-50 ltr Perfecta Leaf)
• Mengbaar met gewasbeschermingsmiddelen
• Hanteer een spuitinterval tussen de 7-14 dagen

Vragen?
Neem contact op met een van onze adviseurs

HAROLD VAN DEN BOOGAARD
ADVISEUR FRUITTEELT

 +31 (0) 61 09 17 474
harold@allgreensolutions.nl

BART VAN DEN BRAAK
ADVISEUR VASTE PLANTEN

 +31 (0) 64 18 52 731
bart.vandenbraak@agrea.nl


