STIMULUS®

NUTRISAPEC

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Ascophyllum nodosum: 40% s.m.f. (sobre matéria fresca)
• Ascophyllum nodosum: 6,6 (p/v) ou 6% (p/p) s.m.s. (sobre matéria seca)
• Azoto (N): 4,0 (p/v) ou 3,6% (p/p)
• Aminoácidos: 10,6 (p/v) ou 9,6% (p/p)
• Densidade: 1,10
• pH: 6
RECOMENDAÇÕES
O STIMULUS é um bioestimulante de elevada ação, à base de Ascophyllum
nodosum e aminoácidos.
O STIMULUS, contem extrato puro de Ascophyllum nodosum obtido através de
um processo de extração a frio, um processo único e inovador que preserva todos
os ingredientes bioativos das células que garante uma ação biológica eficaz e
rápida.
O STIMULUS contém ainda um elevado teor em aminoácidos livres e essenciais
totalmente disponíveis pela planta tornando-se assim um potente bioestimulante das plantas.
A sinergia entre as algas e os aminoácidos promove os processos fisiológicos das
plantas em períodos críticos do desenvolvimento como sejam o enraizamento,
floração e vingamento.
Aumenta a produtividade e maior eficiência na utilização dos fertilizantes
aplicados.
COMPATIBILIDADES
O STIMULUS é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos.
Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.

Registado ao Abrigo da Portaria
1322/2006 de 24 de Novembro.

MODO DE APLICAÇÃO
CULTURAS

FOLIAR
L/ha

FERTIRRIGAÇÃO
L/ha

RECOMENDAÇÕES
DE APLICAÇÃO

Fruteiras
Vinha
Hortícolas
Cereais
Olival

2-3
2-3
3-5
2-3
2-3

-

Efectuar 2 a 3 aplicações
durante o ciclo vegetativo
da cultura

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças. Não comer, beber ou fumar durante a
utilização deste produto. Agite antes de usar, o produto pode ser separado em
duas fases, no entanto, isto não altera a sua eficácia. Armazenar entre 5 e 40 ° C
para se obter os melhores resultados. Manter longe de temperaturas extremas. Se
houver risco de geada, armazenada acima do nível do solo. Evite mudanças
drásticas de temperatura. Conservar unicamente no recipiente de origem. Os
recipientes abertos são oxidados rapidamente devido ao contato com o ar. A
oxidação do produto e a alteração de cor de verde para castanho são normais e
não alteram a eficácia do produto. 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.

BIOESTIMULANTES

