FERTIGEL N®
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

NUTRISAPEC

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

• Azoto (N): 36% (p/v) ou 25,7% (p/p)
• Fósforo (P2O5): 8% (p/v) ou 5,7% (p/p)
• Potássio (K2O): 14% (p/v) ou 10% (p/p)
• Magnésio (MgO) quelatado EDTA: 0,02 (p/v) ou 0,015 (p/p)
• Boro (B): ): 0,01% (p/v) ou 0,01% (p/p)
• Cobre (Cu) quelatado EDTA: 0,01% (p/v) ou 0,01% (p/p)
• Ferro (Fe) quelatado EDTA: 0,04% (p/v) ou 0,03% (p/p)
• Manganês (Mn) quelatado EDTA: 0,04% (p/v) ou 0,03% (p/p)
• Molibdénio (Mo): 0,01% (p/v) ou 0,008% (p/p)
• Zinco (Zn) quelatado EDTA: 0,01% (p/v) ou 0,01% (p/p)
• Densidade: 1,4
• pH:5,5
RECOMENDAÇÕES
O FERTIGEL N é uma solução fertilizante que se apresenta numa única e
inovadora formulação em Gel.
Única pela sua concentração em nutrientes e inovadora pela sua apresentação
física.
Trata-se de uma formulação em Gel , com agentes molhantes e dispersantes
que fazem aumentar a absorção e translocação dos nutrientes.
O FERTIGEL N está recomendado para estados fenológicos mais exigentes em
Azoto mas onde a presença de Potássio e Fósforo bem assim como os
micronutrientes são indispensáveis para uma correcta e equilibrada nutrição.
O FERTIGEL N é completamente solúvel em água, podendo pois colocar o
produto directamente nos pulverizadores ou directamente nos depósitos de rega.

MODO DE APLICAÇÃO
CULTURAS

FOLIAR
L/ha

FERTIRRIGAÇÃO
L/ha

RECOMENDAÇÕES
DE APLICAÇÃO

Fruteiras
Vinha
Hortícolas
Cereais
Olival

3-5
3-5
3-5
3-5
3-5

15 - 20
15 - 20
15 - 20
10 - 15
20 - 25

Efectuar 3 a 5 aplicações
durante o ciclo vegetativo
da cultura

PRECAUÇÕES
Conservar unicamente no recipiente de origem; Conservar em ambiente fresco;
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto; Armazenar em
local seco. Manter fora do alcance das crianças.
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.

COMPATIBILIDADES
O FERTIGEL N é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos
fitofarmacêuticos.
Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.

ADUBO CE

FERTILIZANTES

