GREENFER ENERGY®
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

NUTRISAPEC

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

• Ferro (Fe) quelatado por EDDHA: 4% (p/p)
• Extrato Húmico Total: 21% (p/p)
• Ácidos Húmicos: 17% (p/p)
• Ácidos Fúlvicos solúveis: 4% (p/p)
• Potássio (K2O): 5,5% (p/p)
• Apresentação: Microgrânulos dispersíveis em água (WG)
• Solubilidade: 100g/L
• pH: 10 (solução 1% em água)
RECOMENDAÇÕES
GREENFER ENERGY é um conceito novo que combina ferro 100% quelatado com
isómeros ativos de EDDHA e Ácidos húmicos bioativos, naturais e solúveis.
GREENFER ENERGY assegura uma máxima rentabilidade e eficácia, demonstrada
em aplicações ao solo, tanto em tratamentos preventivos, como curativos.
GREENFER ENERGY consegue um aumento direto e equilibrado de ferro ativo e
funcional no interior das folhas, garantindo um aumento da capacidade
fotossintética, uma estimulação do crescimento vegetal e um aumento da
produtividade.
O GREENFER ENERGY tem como principais efeitos:
• Melhora significativamente a estrutura e a fertilidade do solo, graças ao efeito
sinérgico do ferro e ácidos húmicos.
• Melhora o complexo Argilo-húmico e as propriedades físico-químicas do solo,
aumentar a capacidade de troca catiónica e favorecer a vida microbiana.
• Permite corrigir eficazmente a clorose férrica por conter ferro de longa
persistência e de resposta rápida.

MODO DE APLICAÇÃO
CULTURAS

FOLIAR
kg/ha

FERTIRRIGAÇÃO
kg/ha

Fruteiras
Vinha
Hortícolas
Cereais
Olival

-

5 - 10
4-6
4-6
5 - 10

Efetuar 2 a 4 aplicações com
intervalos de 10 a 15 dias

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.
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
Não misturar com nitrato de cálcio nem com produtos ácidos.
Recomenda-se a sua aplicação em extreme ou com misturas pouco concentradas.
Não ultrapassar as doses recomendadas.
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