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Um fertilizante solúvel único

uma pureza surpreendente e um conteúdo 
de nutrientes elevado (sem cloretos). A sua 
tecnologia M-77 exclusiva e o complexo 
Double Power Impact (DPI) garantem uma 
boa absorção e disponibilidade prolongada 
dos micronutrientes.
Com todos os macro e micronutrientes 
cobertos na linha Agroleaf Power, existe um 

produto para todas as necessidades. Pode 
cobrir todas as fases do ciclo de crescimento 
e corrigir desequilíbrios nutricionais, bem 

pureza e elevada qualidade das matérias-
primas, os produtos Agroleaf Power 
dissolvem-se rápida e completamente, 
tornando a sua aplicação mais fácil.

Gama Agroleaf Power
Nome do produto Equilibrio (%)

Agroleaf Power Total

Agroleaf Power High N

Agroleaf Power High P

Agroleaf Power High K

Agroleaf Power Calcium
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 Referencias 

Tecnologias foliares ICl

Tabela de compatibilidades

Tabela de composições dos produtos Agroleaf Power

O Agroleaf Power fornece resultados testados em fases críticas do ciclo da cultura.Conta com 

Vantagens do Agroleaf Power

1 Tempo de resposta muito rápido, sendo ideal para nutrição foliar curativa

2 As tecnologias M77 e DPI melhoram a fotossíntese

3 manusear

4 Fornecimento e absorção de nutrientes superiores com o M-77
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O fertilizante de excelência que 
incrementa a produtividade das culturas

O Agroleaf Special inclui a tecnologia X3-Active que aumenta a absorção de nutrientes.

Gama Agroleaf Special
Nome do produto Equilibrio

Agroleaf Special Zn

 Referencias 

Tecnologias foliares ICL

Tabela de composições dos produtos Agroleaf Special

O Agroleaf Special é fertilizante foliar de alta qualidade, totalmente solúvel em água, 

Vantagens do Agroleaf Special

1
A nutrição foliar com o Agroleaf Special permite uma absorção rápida pelas 

2 O Agroleaf Special estimula o metabolismo da planta

3 O X3 facilita a absorção do microelemento nas folhas da planta, resultando 

4 O Agroleaf Special dissolve-se rápida e completamente, pelo que a preparação 

5 O Agroleaf Special pode ser misturado em tanques com uma ampla variedade 
de outros fertilizantes e produtos de protecção das culturas


