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Mapliq

AVANTAJELE FOLOSIRII MAPLIQ
1. Mapliq este un fertilizant lichid binar creat să acopere nevoile fundamentale
din sol și din tancurile de irigare, inclusiv reglarea pH-lui.
2. Aduce un aport de Azot și Fosfor în formă ușor asimilabilă.
3. Mărește capacitatea de absorbție a plantelor, a soluției aplicate foliar, reglând
totodată pH-ul soluției, atunci când se folosește o apă cu un pH alcalin, reducând
astfel riscul de ﬁtotoxicitate.

Fertilizanți lichizi

Metodă de aplicare și doză
Aplicare la sol
3-10 L/ha - Horticultură
3-5 L/ha - Hidroponic
3-10 L/ha - Ornamentale
Aplicare foliară
Legumicultură - 25-75 ml/100 L
Culturi hidroponice - 25-75 ml/100 L
Pomi fructiferi - 25-75 ml/100 L
Plante ornamentale - 25-75 ml/100 L

Compoziţie
Azot total (N)
Azot nitric total
Azot amoniacal total
Pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în apă

12% w/v, 7,8% w/w
4,5% w/v, 2,9% w/w
7,5% w/v, 4,9% w/w
60% w/v, 39,3% w/w

Avertizări
* Nu se amestecă cu produse de reacție de bază sau cu calciu fără chelare. Aceste doze sunt indicative și va ﬁ
în sarcina utilizatorului să le reducă sau să le mărească în funcție de starea vegetativă a plantei și de caracteristicile
solului. Aplicarea sa este recomandată sub îndrumarea unui specialist.
* A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
* A se păstra la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

NOTĂ
aplicare în funcție de condițiile de cultură. Recomandăm ca aplicările să ﬁe făcute la sfaturile unui agronomist.
:

-

AVERTIZĂRI:
Nu lăsaţi produsul la îndemăna copiilor.
-Nu înghiţiţi produsul.
-Evitaţi contactul cu ochii.
-Spălaţi mâinile cu apă și săpun

AMBALAJE

IMPORTATOR ȘI DISTRIBUITOR:
SC Holland Farming Agro SRL

25L 5L 1L

Tel: 004 021.410.2165
Fax: 004 021.410.0889
oﬃce@hollandfarming.ro
www.hollandfarming.ro
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