
EPSO Microtop® 
15% MgO · 31% SO3 · 1% B · 1% Mn 

Gebruiksaanwijzing
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Is top in fruitteelt Mangaangebrek bij aardappelen

EPSO Microtop® 

  is top qua samenstelling: met 15% MgO (magnesium), 
31% SO3 (zwavel), 1% B (borium) en 1% Mn 
(mangaan), alle elementen in water oplosbaar, 
afgestemd op de behoefte van de gewassen.

 is top qua gebruik: met 50 kg EPSO Microtop per 
 ha krijgen de planten via het blad 7,5 kg MgO, 

 15,5 kg SO3, 500 gram borium en 500 gram mangaan! 
 Met een één- of meervoudige toepassing wordt de 
 topbehoefte aan magnesium en zwavel alsook de 
 onderhoudsbehoefte aan borium en mangaan van 
 de gewassen gedekt.

 is top qua wateroplosbaarheid: laat geen residu achter,
 dus geen zorgen dat de spuitdoppen verstopt raken, 

 en is bijzonder zacht voor het gewas (lage zoutindex).

 is top qua mengen met de meeste gewasbescher- 
 mingsmiddelen (GBM): gebruiksaanwijzingen van 

  de fabrikanten van die middelen dienen te worden  
 opgevolgd.

 is top qua verpakking: wordt in handige 25 kg zakken
 geleverd.

 is top qua bewaring: geschikt om op te slaan.

 is top qua efficiency: met een EPSO Microtop
 bespuiting – in combinatie met GBM – wordt een

 gunstig geprijsde voedingsstoffenvoorziening van
 magnesium, zwavel, borium en mangaan bereikt
 zonder extra toedieningskosten.

De competentie in Kalium en Magnesium

 is top qua oplossen van gebreksverschijnselen: 
werkt uitstekend bij het opheffen van magnesium-, 
zwavel-, borium- of mangaangebreksverschijnselen.

 is top qua voorzorgsmaatregel: werkt preventief.

Teelt:  Tijdstip van toepassing:

Aardappelen  5 x 10 kg/ha met de fungiciden- 
 behandeling (phytophthora)

Bieten  1 x 25 kg/ha vanaf 6-8 bladstadium en
 1 x 25 kg/ha bij sluiten van de rijen

Koolsoorten  vanaf 6-bladstadium tot 50% 
 van het koolgewicht

Vollegronds-  na bladaanleg bij herhaling
groenten  (uitgezonderd slasoorten)

Maïs  tot 10-bladstadium

Fruitteelt   direct na de bloeiperiode en voor de 
Ca-bespuiting, in het spuitschema voor 
schurftbestrijding meerdere malen te 
herhalen (periode half mei tot half juni)

Bloembollen  in de groeifase (2% oplossing)

Om de topbehoefte te dekken en tekorten te verhelpen
25 kg EPSO Microtop per ha in 400 liter water oplossen;
bij kleinere waterhoeveelheden wordt een meervoudige
toepassing aanbevolen (5 – 7 kg/100 l water); bij sterk
gebrek en of zichtbare gebreksymptomen zijn de
gebruikshoeveelheden tot 50 kg/ha, opgesplitst in
meervoudige behandelingen, te verhogen. Bij toepassing
in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen eerst
EPSO Microtop oplossen en daarna de GBM.
Vermijd de behandeling bij hoge temperaturen.
(spuiten bij bewolkt weer of tegen de avond)

zie voor meer details: www.kalibenelux.com



EPSO Microtop®

voor bladbemesting
4 belangrijke voedingsstoffen

Magnesium

    is voor de opbrengst- en kwaliteitsvorming van de 
planten een onmisbare voedingsstof.

  is als centrale bouwsteen in het bladgroen (chlorofyl)
 belangrijk voor de bevordering van de fotosynthese.

   speelt bij energie-, eiwit- en koolhydratenstof-
wisseling en daarmee voor de groei en het opslaan

 van assimilaten een belangrijke rol.

  tekort treedt dikwijls op tijdens de intensieve groei- 
 fase, ook bij lage temperaturen, droogte en onvol-
 doende magnesiumbeschikbaarheid in de bodem.

Zwavel 

     is een essentiële voedingsstof, in het bijzonder bij
de proteïne synthese van de planten en verbetert
daardoor de N-benutting.

 wordt bij voorkeur in sulfaatvorm (SO4-ion) door de
 planten opgenomen, zowel via de wortel als blad.

 wordt steeds belangrijker, vooral als gevolg van de
 dalende depositie uit de lucht vanwege de milieu-  

 maatregelen tegen de luchtverontreiniging

EG-MESTSTOF
Magnesiumsulfaat met micronutriënten 15+31

15% MgO  in water oplosbaar magnesiumoxide
31% SO3  in water oplosbaar zwaveltrioxide
 1% B  in water oplosbaar borium
 1% Mn  in water oplosbaar mangaan 

EPSO Microtop® 

  is een snelwerkende bladmeststof met de
voedingsstoffen magnesium en zwavel met
aanvullend borium en mangaan.
Alle elementen zijn in water oplosbaar.

  voldoet aan de toenemende behoefte aan
sporenelementen.

  wordt direct door het blad volledig opgenomen en
is daardoor snel werkzaam.

  voorkomt gebreksverschijnselen van magnesium,
zwavel, borium en mangaan tijdens de groei op een
snelle en veilige manier.

  is bijzonder geschikt als preventieve maatregel
om gebreksverschijnselen te vermijden.

  werkt onafhankelijk van de pH-waarde van de
bodem, omdat de voedingsstoffen direct door het
blad opgenomen worden.

 maakt een snelle, doelgerichte en gedoseerde
 bespuiting van borium en mangaan in combinatie

 met magnesium en zwavel mogelijk.

  kan bij boriumgevoelige gewassen, zoals bijvoor-
beeld bij bieten, ingezet worden, rekening houdend
met het boriumgehalte van de bodem of van de
planten.

  conform de EG-verordeningen 834/2007 en 
889/2008 toegestaan in de biologische land- en
tuinbouw.

Boriumgebrek bij suikerbieten Mangaangebrek bij suikerbietenMagnesiumgebrek bij maïs Zwavelgebrek bij maïs

Borium 

    heeft grote betekenis voor de celwandvorming, de
waterhuishouding evenals de vorming van energie-
rijke stoffen zoals suiker en zetmeel.

     is precies en gedoseerd te bemesten, afgestemd
op de boriumbehoefte van de planten.

     gebreksverschijnselen treden vaak op na perioden
van droogte en uiten zich vooral door het afsterven
van het groeipunt, gevolgd door het optreden van
‘hartrot’. Verdere uitingen: misvorming en afsterving
van de jongste bladeren, stagnerende groei,
verdikte stengel en gescheurd weefsel.

Mangaan

    activeert een groot aantal enzymen en heeft daar-
door in de stofwisseling van de planten een meer-
voudige betekenis.

     is nodig zowel bij de fotosynthese als ook bij de
nitraatreductie en vorming van aminozuren.

    bevordert de resistentie tegen plantenziekten.

    neemt bij een stijgende pH-waarde in beschik-
baarheid beduidend af. Droogte of te sterke
bodemventilatie verhogen de vastlegging van
mangaan. Daarom werkt een bladbemesting snel,
direct en efficiënt.


