
Υγρό ∆ιαφυλλικό Λίπασµα    18-0-0+6CaO

Το Powerleaf Quattro Plus είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό διαφυλλικό λίπασµα που περιέχει Άζωτο (N), 
Ασβέστιο (CaO), Μαγγάνιο (Mn) και Μαγνήσιο (Mg). Το λίπασµα είναι ήπιο και κατάλληλο για διαφυλλικές 
εφαρµογές σε διάφορες καλλιέργειες.
Το Powerleaf Quattro Plus είναι ευέλικτο όσον αφορά τη δοσολογία, ανάλογα µε την κατάσταση της 
καλλιέργειας. Εφαρµόζεται εύκολα σε συνδυασµό µε τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Το άζωτο είναι ένα σηµαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών. Το άζωτο στο Powerleaf Quattro Plus 
είναι κυρίως σε µορφή ουρίας (NH2). Μέσω ταχείας (εντός 24 ωρών!) πρόσληψης του αζώτου από τα φύλλα 
όλο το άζωτο NH2 απορροφάται και είναι άµεσα διαθέσιµο στα φυτά.

Άζωτο (N)
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Το µαγγάνιο ενεργοποιεί τα ένζυµα που παίζουν ρόλο στην αναπνοή, στη 
φωτοσύνθεση, στην κυτταρική διαίρεση και στο σχηµατισµό πρωτεϊνών 
και χλωροφύλλης.
Επίσης το µαγγάνιο συσχετίζεται µε τη µετατροπή των ενώσεων του 
νιτρικού αζώτου σε αµινοξέα.

Μαγγάνιο (Mn)

Το ασβέστιο είναι ένα βασικό στοιχείο στο έδαφος.
Το ασβέστιο συσσωρεύεται στα κλαδιά και στα φύλλα και µεταφέρεται 
ελάχιστα προς τους καρπούς ή κονδύλους (τοµάτα, πιπεριά, µήλα, 
πατάτα). Έλλειψη ασβεστίου µπορεί εποµένως εύκολα να συµβεί. 
Εφαρµογή µε επαρκές ασβέστιο είναι σηµαντική, ειδικά κάτω από ξηρές 
συνθήκες.

Ασβέστιο(CaO)

Το Powerleaf Quattro Plus είναι κατάλληλο για εφαρµογές σε 
καλλιέργειες κηπευτικών και σε µεγάλες καλλιέργειες σιτηρών, πατάτας, 
ζαχαρότευτλων, κρεµµυδιών, καρότων, καθώς και στη δενδροκοµία.

Συµβουλή
- ∆οσολογία: 
  • φυτά µεγάλης καλλιέργειας &  
     δενδροκοµικά 2,5 Lt/500 Lt νερό
  • κηπευτικά 5 Lt/500 Lt νερό
- Εφαρµόστε όταν τα φυτά είναι στεγνά
- Εφαρµόστε 3 έως 5 φορές,
  ανάλογα µε τις ανάγκες των φυτών

Σύνθεση
- Ολικό Άζωτο (N) 18,0%w/w-23%w/v

- Νιτρικό Άζωτο (Ν-ΝΟ3) 4,1w/w-5,2%w/v

- Ουρικό Άζωτο (N-NH2) 13,9%ς/ς-17,9%w/v

- Ασβέστιο (CaO) 6,0%w/w-7,7%w/v

- Μαγνήσιο (MgO) 1,5%w/w-1,9%w/v

- Μαγγάνιο (Mn) 0,24%w/w-0,30%w/v

 

Καλλιέργειες

• Καλή απορρόφηση

• Ταχεία απορρόφηση

• Εύκολη εφαρµογή

• Υψηλή απόδοση

• Βελτίωση ποιότητας

• Εύχρηστη συσκευασία σε µπιτόνια 20 lt

• Ευελιξία στην εφαρµογή

Οφέλη µε µια µατιά

Το Powerleaf Quattro Plus είναι πολύ αποτελεσµατικό επειδή χορηγείται 
διαφυλλικά, µε αποτέλεσµα την οικονοµία στις λιπάνσεις µε άζωτο. Είναι 
προϊόν ήπιας δράσης και διανέµεται πιο οµοιόµορφα µε ψεκασµό των 
φυτών.

Γιατί Powerleaf Quattro Plus;

Το µαγνήσιο είναι ένας ενεργοποιητής πολλών ενζύµων και του 
µεταβολισµού των πρωτεϊνών. Είναι επίσης βασικό στοιχείο της 
χλωροφύλλης. Πολλές ποικιλίες φυτών είναι ευαίσθητες στην έλλειψη 
µαγνησίου.

Μαγνήσιο (MgO)
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