FAINAL K®
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

NUTRISAPEC

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

• Azoto (N): 4,5% (p/v) ou 3% (p/p)
• Potássio (K2O): 46,5% (p/v) ou 31% (p/p)
• EDTA: 1,5% (p/v) ou 1% (p/p)
• Densidade: 1,50
• pH: 12,5 (solução 1% em água)

MODO DE APLICAÇÃO

RECOMENDAÇÕES
FAINAL K é uma formulação líquida com alto teor em potássio, especialmente
estudada para corrigir carências deste elemento, e para favorecer o crescimento e
maturação dos frutos em árvores e hortícolas.
A formulação do FAINAL K foi estudada para otimizar o efeito do potássio, o
EDTA presente neutraliza a ação de catiões antagonistas do potássio presentes
em águas duras e favorece a penetração do potássio; o azoto ureico favorece a
penetração do potássio e equilibra a sua ação (sinergia azoto-potássio).
O FAINAL K proporciona um aumento das produções em quantidade e em
qualidade.
COMPATIBILIDADES
FAINAL K é compatível coma a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos, exceto com produto de reação ácida.
Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.

CULTURAS

FOLIAR
L/ha

FERTIRRIGAÇÃO
L/ha

RECOMENDAÇÕES
DE APLICAÇÃO

Fruteiras
Vinha
Hortícolas
Cereais
Olival

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

10 - 15
10 - 15
10 - 15
10 - 15
10 - 15

Efectuar 3 a 5 aplicações
durante o ciclo vegetativo
da cultura

Na mistura de FAINAL K com produtos sensíveis à hidrólise alcalina, recomenda-se
acidificar previamente a calda para valores de pH neutros ou ligeiramente ácidos
(pH 6-7). Para isso, proceder da seguinte forma:
1) Encher o depósito.
2) Acidificar a calda com SPRAY pH IDEAL (como indicativo, para 200 mL de
FAINAL K adicionar 80 mL de SPRAY pH IDEAL).
3) Adicionar FAINAL K na concentração adequada, se necessário, comprovar o pH.
4) Adicionar os restantes produtos.
PRECAUÇÕES
Agite antes de usar. Manter fora do alcance das crianças. Não comer, beber ou
fumar durante a utilização deste produto. Armazenar em lugares frescos e secos e
manter longe de temperaturas extremas. Conservar unicamente no recipiente de
origem. Utilizar o produto conforme as instruções da etiqueta. Em caso de dúvida,
contatar pessoas técnicas autorizadas.
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.

ADUBO CE

FERTILIZANTES

