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Spółka należąca do Grupy K+S

Kiedy stosować dolistne nawożenie?

Produkty z rodziny EPSO nadają się do aplikacji w każdym terminie, 
niezależnie od warunków pogodowych. Zawarte w nawozach ma-
kro- i mikroskładniki uzupełniają potrzeby roślin. EPSO Microtop oraz 
EPSO Combitop to produkty, które dostarczają roślinom cennych mi-
kroskładników. Dolistne nawożenie siarczanami magnezu wykonujemy 
przez cały okres wzrostu rośliny z szczególnym uwzględnieniem kry-
tycznych faz rozwoju roślin. Produkty z rodziny EPSO świetnie nadają 
się do łączonych zabiegów z pestycydami. Nie ma konieczności wyko-
nywania dodatkowych przejazdów by odżywiać uprawy. 

Korzyści stosowania EPSO Top®

Rośliny obecnie są w trakcie intensywnego wzrostu, niestety późna 
wiosna okazuje się niewystarczająco długa by wytworzyć potrzebną 
biomasę nadziemną. System korzeniowy roślin potrzebuje wsparcia 
przez dokarmianie dolistne, stymulująco i pobudzająco działające na 
pobranie z gleby. Przez liść możemy podać część potrzebnego ma-
gnezu oraz siarki, oraz w całości zaopatrzyć rośliny w mikroelementy.

Jakość naturalnego minerału

Siedmiowodne siarczany magnezu z gamy produktów EPSO są pro-
duktami wolnymi od zanieczyszczeń. Naturalnie pozyskiwany kizeryt 
jest źródłem naszych nawozów gwarantujących 100% skuteczność 
oraz wyjątkową rozpuszczalność. Mając na uwadze łączne stosowanie 
z pestycydami trzeba zwrócić uwagę na produkty wolne od zanie-
czyszczeń pogarszających skuteczność zabiegów. Korzyści płynące z 
użycia do produkcji naturalnego surowca dają możliwość do stosowania 
nawozów  EPSO w gospodarstwach ekologicznych.

13 % MgO · 34 % SO3 
4 % Mn · 1 % Zn

16 % MgO · 32,5 % SO3

15 % MgO · 31 % SO3 
0,9 % B · 1 % Mn

WIOSENNE WSPARCIE –

1)  EPSO Top® – siarczan magnezu 
(MgSO4 x 7 H2O/sól gorzka)

2)  ESTA® Kieserit –  
siarczan magnezu

3)  siarczan magnezu  
(syntetyczny)

4) węglan magnezu
5) tlenk magnezu

3 41 2 5

Niedobór siarki w stadium rozety rzepaku.


