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Productinfo

CropSolutions is een kwaliteitskeurmerk voor de plantaardige sector waarbij deelnemende toeleveranciers kennis delen, inkoop bundelen en groeiproducten leveren.

Sporenelementen kunnen substantieel bijdragen aan de gezondheid van de 

boom en de kwaliteit van het fruit. Solufert Micro is een bladmeststof met 

een vaste sporenmix speciaal ontwikkeld voor fruit. Deze uitgebreide vaste 

meststof voorziet eenvoudig in de basisbehoefte van de gemiddelde fruit-

boom. Deze meststof kan voor en na de bloei gecombineerd worden met een 

bespuiting. Daarnaast is Solufert Micro financieel een zeer aantrekkelijke 

bladbemesting.

Fruitbomen profiteren van 
de juiste sporenelementen

Micro
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groei door kennis

Bladmeststof

Samenstelling Solufert Micro

100% wateroplosbaar, natrium vrij. Geschikt voor toepassing als bladmeststof. Stortgewicht: 750-900 kg/m3

Solufert Micro bevat bijna alle voedingselementen die de plant nodig heeft, met uitzondering van calcium en fosfaat. 
Ook zijn de verhoudingen van de elementen afgestemd op die van de plant. 
Doordat de sporenelementen zijn toegevoegd in de vorm van chelaten en het product geen calcium en fosfaat bevat, 
is het veilig om te mixen met een aantal gewasbeschermingsmiddelen.

Chelaten

Solufert Micro bevat ook een aantal sporenelementen in de vorm van chelaten, waaronder koper, ijzer en zink. 
Doordat de sporenelementen gebonden zijn aan chelaat (EDTA) wordt onderlinge competitie tussen elementen 
voorkomen. Dit verbetert de opname en daarmee ook de plant.

Solufert Micro bevat

 7,1 % N-totaal (71 gram stikstof per kg)
 16,0 % K2O (160 gram kali per kg)
 4,5 % MgO (45 gram magnesium per kg) 
 16,8 % SO3 (168 gram zwaveltrioxide per kg)
 0,9 % B (9 gram borium per kg, als boorzuur)
 0,8 % Cu (8 gram koper per kg, als chelaat)
 1,7 % Fe (17 gram ijzer per kg, als chelaat)
 2,3 % Mn (23 gram mangaan per kg, als chelaat)
 1,2 % Zn (12 gram zink per kg, als chelaat)
 0,02 % Mo (0,2 gram molybdeen per kg, als molybdaat)

Solufert Micro bevat zowel hoofd- als sporenelementen en kan stadiumgericht en 
preventief ingezet worden. Hiermee voorkom je dat gebreksverschijnselen optreden. 
Doordat Solufert geen natrium bevat en stikstof in ureumvorm, is het een zeer  
geschikte bladmeststof voor onder andere uien, peen, groente- en fruitteelt.

Solufert Micro is een merk van CropSolutions. Distributie vindt plaats via de bij 
CropSolutions aangesloten partners. Via www.cropsolutions.nl kunt u Solufert 
Micro bestellen. Raadpleeg uw teeltadviseur voor een advies op maat. 


