ACTIVFER®
EFEITO IMEDIATO NA CORRECÇÃO DE CARÊNCIAS DE FERRO
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

NUTRISAPEC
TRADECORP PORTUGAL

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
MODO DE APLICAÇÃO

• Azoto (N) 5,7% (p/p)
• Aminoácidos livres: 2% (p/p)
• Ferro (Fe) quelatado EDTA: 6% (p/p)
• Manganês (Mn) quelatado EDTA: 2,5% (p/p)
• Zinco (Zn) quelatado EDTA: 1,2% (p/p)
• Cobre (Cu) quelatado EDTA: 0,6% (p/p)
• Boro (B): 0,5% (p/p)
• Molibdénio (Mo): 0,4% (p/p)
• Microgrânulos dispersíveis (WG)
• ph:5 (solução 1% em H2O)
RECOMENDAÇÕES
O ACTIVFER é um complexo equilibrado de micronutrientes e aminoácidos livres
essenciais para o óptimo desenvolvimento das plantas.
Os micronutrientes presentes no ACTIVFER estão quelatados com o agente
quelatante EDTA permitindo uma rápida e eficaz assimilação potenciada ainda
pelos aminoácidos livres.
O ferro é essencial para a formação da clorofila e faz parte de numerosas enzimas
que intervém nas reacções de oxidação-redução. Está ainda directamente envolvido no metabolismo do azoto.
Devido à sua formulação em microgrânulos dispersíveis e à presença do agente
quelatante EDTA, apresenta uma completa dissolução em água assegurando uma
total assimilação tanto por via foliar como por fertirrega.
COMPATIBILIDADES

CULTURAS

FOLIAR
Kg/ha

FERTIRRIGAÇÃO
Kg/ha

Fruteiras
Vinha
Hortícolas
Cereais
Olival

1
1
1
1

2-4
2-4
2-4
2-4

Efectuar 2 a 3 aplicações com
intervalos 10 a 15 dias.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças. Prejudicial se ingerido.
Não fumar, comer ou beber durante a utilização.
Em caso de contacto com a pele e/ou os olhos, lavar imediata e abundantemente
com água.
Armazenar na embalagem original, em lugar seco e fresco protegido de temperaturas extremas.
Agitar antes de usar.
NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela
acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na lei.

O ACTIVFER é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos, excepto óleos minerais, cobres, organo-cúpricos, enxofres.
Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.
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