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EPSO Microtop®

CFP 1(C)(I)(a)(ii)
ÎNGRĂȘĂMÂNT MINERAL CU OLIGOELEMENTE (MgO, SO3) (15+31) + 0,9%B + 1%Mn
Conținutul de nutrienți declarat





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

oxid de magneziu solubil în apă (= 9 % Mg)
trioxid de sulf solubil în apă (= 12,4 % S)
Bor (B) solubil în apă in forma acid boric
Mangan (Mn) solubil în apă in forma sulfat

Granulometrie
Combinație de pulbere și perle. 80 % din produs trece printr-o sită cu ochiuri de 1 mm. Iar restul de
20 % trece printr-o sită cu ochiuri de 2 mm.
Ingrediente
 Sulfat de magneziu heptahidrat (MgSO4 • 7H2O), Nr. CAS 10034-99-8
 Sulfat de mangan monohidrat (MnSO4 • H2O), Nr. CAS 7785-87-7
 Acid boric (H3BO3), Nr. CAS 10043-35-3
Toate ingredientele sunt "substanțe și amestecuri din materiale virgine" (CMC 1).
Instrucțiuni de aplicare
Cultură












Numai pentru utilizatori profesionisti!
Condiție

Rata de aplicare

Rapiță
Rata totală de aplicare
25-50 kg/ha
Rapiță
Aplicații individuale
3-4 x 5-15 kg/ha
Fructe
Rata totală de aplicare
10-30 kg/ha
Fructe
Aplicații individuale
2-3 x 5-15 kg/ha
Cartofi
Rata totală de aplicare
20-40 kg/ha
Cartofi
Aplicații individuale
4 x 5-10 kg/ha
Recomandări generale bazate pe starea normală a nutrienților din sol și pe cerințele medii de
nutrienți ai culturii.
Recomandat pentru aplicații foliare ca soluție de maximum 5%.
Cu conținut scăzut de clor și potrivit pentru culturi speciale.
A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de
aplicare.
Informații suplimentare la
www.kpluss.com/agriculture

Conditiile de pastrare recomandate
 Se pastreaza la loc racoros (<30 °C) si uscat!
 Nu depozitați în lumina directă a soarelui!
Informații despre siguranță și aplicarea mediului
 Produsul este clasificat conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008. Vezi fișa cu date de
securitate.
® = Registered trademark of K+S Minerals and Agriculture GmbH
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EPSO Microtop®

 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, respectați instrucțiunile de
utilizare recomandate pentru acest produs fertilizant. Respectați cerințele legale locale!
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