
KINSIDRO™ NUTRI 
INGRĂŞĂMÂNT EC 

Amestec solid de micronutrienți cu Bor (B), Cobalt (Co), Cupru (Cu), Fier (Fe), Mangan (Mn), 
Molibden (Mo) și Zinc (Zn). 

 

Bor (B) solubil în apă 0.40%  
Cobalt (Co) solubil în apă 0.85%  
Cobalt (Co) 0.80% chelat cu EDTA 
Cupru (Cu) solubil în apă 0.81%  
Cupru (Cu) 0.81% complexat cu LS 
Cupru (Cu) 0.71% chelat cu EDTA 
Fier (Fe) solubil în apă 0.73%  
Fier (Fe) 0.72% complexat cu LS 
Fier (Fe) 0.68% chelat cu DTPA 
Mangan (Mn) solubil în apă 1.09%  
Mangan (Mn) 1.08% complexat cu LS  
Mangan (Mn) 0.81% chelat cu EDTA 
Molibden (Mo) solubil în apă 0.34%  
Zinc (Zn) solubil în apă 0.74%  
Zinc (Zn) 0.74% complexat cu LS 
Zinc (Zn) 0.70% chelat cu EDTA 

 

Stabil la pH 3,5 - 8 
A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși dozele adecvate. 

  GHS07                             GHS08  

Atenţie 

Suspectat de a provoca cancer 
Poate provoca o reacție alergică a pielii.  
Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare. 
Evitați să respirați praful. 
Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, protecție pentru ochi, protecție pentru 
față. 
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. 
Dacă sunteti expus sau îngrijorat: Solicitați sfatul medicului. 
Aruncați conținutul și recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, 
în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale. 
EUH208 - Conține etilendiaminetetraacetat de cobalt disodic. Poate produce o reacție alergică. 
EUH210 - Fișă tehnică de securitate disponibilă la cerere. 



Tel de urgenţă: 1-352-323-3500 // 112 
Număr internațional de urgență: +49 180 2273 - 112. 
 
Recomandări pentru utilizare: 

Kinsidro™ Nutri este solubil în apă și se aplică foliar, iar utilizarea sa este compatibilă cu 
majoritatea îngrășămintelor și produselor de protecție a culturilor (pentru mai multe informații, 
contactați furnizorul dumneavoastră).  
Pentru amestecare, adăugați încet Kinsidro™ Nutri într-un rezervor de amestecare parțial umplut 
cu apă. Adăugați apa rămasă și celelalte componente ale amestecului în rezervor conform 
instrucțiunilor producătorului, permiteti amestecarea uniforma prin agitare. Menţineţi agitarea. 
Pentru amestecuri in rezervor cu alte componente necunoscute, efectuaţi întotdeauna un amestec 
de testare.  
Nu aplicaţi dacă sunt așteptate ploi în decurs de 3 ore. 
 
Kinsidro™ Nutri se aplică o dată pe sezon in vegetație. 
Aplicați 150gr de Kinsidro™ Nutri în 150 – 300 L apă/ha 
 

Cultura Doza Momentul aplicării 
Porumb 150g/ha 2-6 frunze ale culturii 
Cereale de iarnă 150g/ha 2-3 frunze ale culturii,  toamna 
Cereale de primăvară 150g/ha Stadiul de alungire internodii (BBCH25) primăvara 
Floarea soarelui 150g/ha 2-4 frunze ale culturii 
Rapiţa de iarnă 150g/ha 2-4 frunze ale culturii, toamna 
Sfecla de zahăr 150g/ha O data cu prima sau a doua erbicidare  
Soia  150g/ha 4-6 frunze ale culturii 
Orez 150g/ha Stadiu înfrațire (BBCH21-29) 
Cartof 150g/ha Când plantele au o înălțime de 10 cm. 
Tomate pentru industrializare 150g/ha De la stadiul de 2-6 frunze până la înflorire / aparitia 

fructelor 
Bumbac 150g/ha De la stadiul de 2-6 frunze până la înflorire 

 
Distribuit de: 
Corteva Crop Solutions ROM S.R.L 
Șos. București-Ploiești, Nr. 42-44 
Băneasa Business Technology Park 
Clădirea B, Et. 2, 013696 
București, Sector 1 
Tel: +40(0)31 620 4100 (recepție) 
Fax: +40(0)31 620 4101 
 
Deținător omologare / Producător: 
Pro Farm OÜ 
Keevise 10, 11415 Tallinn, Estonia 
info@profarm.org // +358 9817116 30 
 
 



Număr lot: XXX 
Greutate neta: 300g, 1kg 
UFI xxxxxx 
 


