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Gyártási idő, szám a csomagoláson.
Eltarthatóság: Eredeti zárt csomagolásban, fedett, száraz, 
 hűvös – szigorúan fagymentes – helyen 2 év 

Tápanyagtartalom m/m % m/v/% g/l

Foszfor (P, foszfát) 6,6 9,0 90

Foszfor-pentoxid (P2O5) 15,1 20,5 205

Kálium (K, hidroxid) 15,3 20,9 209

Kálium-oxid (K2O) 18,4 25,0 250

Molibdén (Mo), (molibdát) 0,04 0,05 0,54

pH 7,93

Sűrűség (g/cm3) 1,36 ± 0,005

KáliFosz
EK műtrágyaoldat (C.2.7)
A termék jelentősége: 

A foszfor a növények energiaforgalmában elengedhetetlen elem, a csírázó növény 
a foszfort igényli a legnagyobb mennyiségben, ezért is szükséges mélyműtrágyá-
zással közvetlenül a gyökérzónába juttatni. A foszfor segíti a növekedést, a starter 
gyökérfejlődést és a generatív fejlődést (virág-, mag-, és termésképződést), fokozza 
a szárszilárdságot, ellenálló képességet (vízgazdálkodás és szárazság-tűrés), kedvező 
hatása van a termésminőségre, koraiságra és fehérjeképződésre.
A káliumra a növénynek kimagaslóan a növekedési időszakban van szüksége, de 
segíti a nitrogén felvételét, aminek a hasznosulásához meghatározó mértékben járul 
hozzá a molibdén. A kálium fokozza a növények szárazságtűrését, mert javítja a 
vízfelvételt és a vízmegtartó képességet, javítja a tartaléktápanyag-raktározást, a 
tömeggyarapodást és a szénhidrátképzést, csökkenti a fagyveszélyt. Nagy agyagtar-
talmú, káliummegkötő talajon a növénytermesztést a nitrogén mellett a káliumellátás 
határozza meg. A kalászosok, kukorica, burgonya, cukorrépa, napraforgó, gyümölcs- 
és zöldségfélék káliumigénye a felsorolás rendjében növekszik.

Javasolt alkalmazás helyszíni szaktanácsadás alapján:
Felhasználható starter trágyázáshoz (sor- vagy fészektrágyázás) 15-20 cm mélyen 
kijuttatva, vagy és öntöző oldattrágyázással. Kijuttatható vetés előtt mélyszántással 
beforgatva a talajba a gyökérmélységig 40 l/ha dózisban csökkentett 60 l/ha vízmeny-
nyiséggel; vetéssel egy menetben (közvetlenül a magárokba juttatva a magnyomó 
pálca segítségével), vagy vegetációs időszak alatt szántóföldi növényeknél 20 l/ha 
dózisban csökkentett 40 l/ha vízmennyiséggel; vagy sorközműveléses injektálással a 
talajba hígítás nélkül.
A Káli-Fosz alkalmazható a klórra érzékeny növények (borsó, bab, saláta, retek, 
hagyma, zeller, burgonya, káposzta, sárgarépa, uborka, dinnye, paprika, dohány, 
cseresznye, körte, alma, szilva, citrom, bogyósok, gerbera, krizantém, tűlevelűek) 
esetében is; intenzív termesztésben kifejezetten ajánlott; termesztő talajon sekélyen 
vagy közép mélyen bedolgozva.  

1000 liter
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Egyéb tájékoztatások:
A változó körülmények miatt bármilyen kombináció elkészítését 
megelőzően minden esetben  
javasolt előzetes keverési próba elvégzése! Nem keverhető erősen 
lúgos kémhatású készítményekkel.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!


