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EPSO Microtop®

ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii)
ANΟΡΓAΝO ΛΙΠAΣMA ME MIKPOΘEΠTIKΑ ΣTOIXEΙA (MgO, SO3) (15+31) + 0,9%B + 1%Mn
Δηλούμενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία κατά μάζα από προϊόν





15 % MgO
31 % SO3
0,9 %
1%

υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου (= 9 % Mg)
υδατοδιαλυτό τριοξείδιο του θείου (= 12,4 % S)
Βόριο (B) Υδατοδιαλυτό βόριο ως Βορικό οξύ
Μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτός ως θειικό άλας

Μέγεθος κόκκου
Συνδυασμός σκόνης και σβώλων. Το 80 % του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο 1 mm. Tο
υπόλοιπο 20 % από κόσκινο 2 mm.
συστατικά
 Επταένυδρο θειικό μαγνήσιο (MgSO4 • 7H2O), αριθμός CAS 10034-99-8
 Μονοϋδρικό θειικό μαγγάνιο (MnSO4 • H2O), αριθμός CAS 7785-87-7
 βορικό οξύ (H3BO3), αριθμός CAS 10043-35-3
Όλα τα συστατικά είναι oυσίες και μείγματα παρθένων υλικών (ΚΣΥ 1).
Οδηγίες χρήσης
Πολιτισμός












Μόνο για επαγγελματική χρήση!
Κατάσταση

ποσοστό αίτησης

ελαιοκράμβη
Συνολικό ποσοστό εφαρμογής
25-50 kg/ha
ελαιοκράμβη
Μεμονωμένες εφαρμογές
3-4 x 5-15 kg/ha
Φρούτα
Συνολικό ποσοστό εφαρμογής
10-30 kg/ha
Φρούτα
Μεμονωμένες εφαρμογές
2-3 x 5-15 kg/ha
Πατάτες
Συνολικό ποσοστό εφαρμογής
20-40 kg/ha
Πατάτες
Μεμονωμένες εφαρμογές
4 x 5-10 kg/ha
Γενικές συστάσεις που βασίζονται στην κανονική κατάσταση του εδάφους σε θρεπτικά
συστατικά και στις μέσες διατροφικές απαιτήσεις της καλλιέργειας.
Συνιστάται για εφαρμογές στο φύλλωμα ως διάλυμα μέγιστου 5%.
Χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο και κατάλληλο για ειδικές καλλιέργειες.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Μην υπερβαίνετε τη δόση
εφαρμογής.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.kpluss.com/agriculture

Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης
 Αποθηκεύστε σε δροσερό (<30 °C), ξηρό μέρος!
 Μην αποθηκεύετε σε άμεσο ηλιακό φως!
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την περιβαλλοντική εφαρμογή
 Το προϊόν ταξινομείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 1272/2008. Δείτε το δελτίο
δεδομένων ασφαλείας.
® = Registered trademark of K+S Minerals and Agriculture GmbH
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 Για την αποφυγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, τηρήστε τις
συνιστώμενες οδηγίες χρήσης αυτού του προϊόντος λίπανσης. Τηρήστε τις τοπικές νομικές
απαιτήσεις σας!
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