RUTER AN®

NUTRISAPEC

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Azoto (N) – 3,3% p/v ou 3% p/p
• Fósforo (P2O5) – 5,5% p/v ou 5% p/p
• Potássio (K2O) – 3,85% p/v ou 3,5% p/p
• Ferro (Fe) quelatado EDDHA – 0,04% p/v ou 0,04% p/p
• Zinco (Zn) quelatado EDTA – 0,1% p/v ou 0,09% p/p
• Manganês (Mn) quelatado EDTA – 0,08% p/v ou 0,07% p/p
• Molibdénio (M0) quelatado EDTA – 0,1% p/v ou 0,1% p/p
• Ascophyllum nodosum – 4,95% p/v ou 4,5% p/p s.m.s
• Matéria Orgânica – 15,84% p/v ou 14,4% p/p
• Densidade – 1,10
• pH – 5,0 (solução a 1%)
RECOMENDAÇÕES
O RUTER AN é um estimulante do crescimento radicular à base de Macronutrientes, Micronutrientes quelatados e Ascophylum nodosum.
É especialmente indicado para promover o enraizamento, activar o sistema
radicular e estimular o crescimento de todo o tipo de culturas
A presença do Ascophylum nodosum potencia a assimilação e a mobilidade no
interior da planta dos macronutrientes e dos micronutrientes.
O RUTER AN contem extracto puro de Ascophylum nodosum, obtido através de
um processo de extracção a frio, um processo inovador que preserva todos os
ingredientes bioactivos das células.
As aplicações deverão coincidir com os momentos críticos das culturas;
transplante, fases iniciais do ciclo vegetativo e situações de “stress” devido a
condições adversas.
Indicado para ser aplicado ao solo através de qualquer sistema de rega.
COMPATIBILIDADES
RUTER AN é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos. Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.
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MODO DE APLICAÇÃO
CULTURAS

FOLIAR
L/ha

FERTIRRIGAÇÃO
L/ha

RECOMENDAÇÕES
DE APLICAÇÃO

Fruteiras
Vinha
Hortícolas
Cereais
Olival

-

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

Efectuar 2 a 3 aplicações
durante o ciclo vegetativo
da cultura

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, o RUTER AN pode separar-se em duas fases no entanto o
produto mantem as suas características inalteráveis.
A oxidação pode alterar a cor do produto de verde para um verde-acastanhado,
trata-se de processo natural que em nada altera as características do produto
Manter as embalagens bem fechadas.
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.

BIOESTIMULANTES

