
Phos-Phytos 0-32-21 
+ micro L.

ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE PK 32-21 CE CONŢINE BOR (B), CUPRU (Cu),

FIER (Fe), MANGAN (Mn), MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)
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Phos-Phytos 0-32-21 + micro L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE PK 32-21 CE CONŢINE BOR (B), CUPRU 
(Cu), FIER (Fe), MANGAN (Mn), MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)

COMPOZIŢIE  p/p p/v gr/lt  
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă ............................32 % ................46,27 % ............. 462,70
Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă ....................................  21 %  ...............30,36 % ............. 303,60
Bor (B) solubil în apă .........................................................  0,01 % ................0,014 % ................. 0,14
Cupru (Cu) chelat cu EDTA ................................................0,005 % ...............  0,007 % ................  0,07
Fier (Fe) chelat cu EDTA.......................................................0,02 % ................0,028 % ................. 0,28
Mangan (Mn) chelat cu EDTA..............................................0,01 % ................0,014 % ................. 0,14
Molibden (Mo) solubil în apă .......................................... 0,001 % ..............0,0014 %  .............. 0,014
Zinc (Zn) chelat cu EDTA ....................................................0,005 %  ...............0,007 % ................. 0,07
Agent de chelare: EDTA
Intervalul pH care garantează o stabilitate bună a fracţiei chelate: 3-8
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH al produsului: 4,1-4,3.
Greutate specifică la 20 °C: 1,446 kg/lt.
MODALITĂŢI DE ANALIZĂ AL FOSFORULUI
Pentru a analiza  fosforul conţinut în Phos-Phytos 0-32-21 + micro L.  exprimat  în anhidridă fosforică (P2O5) se folosește IPC 
(Ion-pair chromatography) cromatografia bi-ion sau LC (liquid chromatography using a hypercarb column) cromatografie lichidă 
utilizând o coloană Hypercarb.
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE 
Formulă lichidă ce conţine fosfit de potasiu, obţinut prin reacţie, cu microelemente foarte ușor asimilabile de către ţesuturile 
frunzelor și rădăcinilor, ușor de transportat în interiorul plantei prin vase conductoare.
Forma fosforului prezent îmbunătăţește absorbţia elementelor nutritive cu care se asociază garantând asimilarea chiar și în cazul 
întreruperii fluxului limfatic cauzat de atacuri fungice sau alterări fiziologice (acţiune vaso dilatatoare).
Menţine planta compactă cu internoduri scurte și o face mai rezistentă la adversităţi și mai productivă.
Îmbunătăţește activitatea vegetativă, înflorirea, legarea fructelor și coacerea garantând o producţie mai mare și un nivel calitativ 
crescut al producţiilor. Asistă și sporește activitatea fungicidelor cu care se asociază, îmbunătăţind starea sănătăţii plantei.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure (kiwi, citrice, măr, păr, măslin, fructe cu sâmburi): prin aplicare foliară de la reînceperea 
vegetativă până la faza fructului îngroșat de repetat de 3-4 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 8-10 lt/ha.
Viţă de vie: prin aplicare foliară pe parcursul ciclului de repetat de 4-6 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha în asociere cu cei mai comuni 
antiparazitari. 
Căpșună, pepene, pepene verde, roșie, ardei, vânătă, cartof, verdeţuri cu frunze, conopidă: pe durata întregului ciclu 
prin aplicare foliară cu doze de 2-2,5 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 1 lt/1.000 mp.
Floricultura și pepinieră: prin aplicare foliară cu doze de 200 ml/hl sau cu irigaţii de 5-10 ml pe mp. 
Se recomandă de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru a mai bună distribuire însă produsul poate fi folosit și în 
concentraţii mai mari (1%).
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea. 
AMBALAJE: Flacon de 1 lt, bidon de 5 lt și de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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