ULTRAFERRO®
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

NUTRISAPEC

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

• Ferro (Fe) quelatado EDDHA: 6% (p/p)
• pH: 8,5 (solução 1% em água)
• Solubilidade: 60 g/L
• Microgrânulos dispersíveis (WG)

MODO DE APLICAÇÃO

RECOMENDAÇÕES
O ULTRAFERRO é um quelato de ferro (EDDHA-Fe) de alta eficácia, indicado para
prevenir e corrigir as cloroses férricas em todo o tipo de culturas. O EDDHA é um
quelato de elevada qualidade, que assegura a disponibilidade do ferro numa
grande gama de pH do solo, entre 3 e 11.
O ULTRAFERRO possui um equilíbrio óptimo entre isómeros do EDDHA: o
isómero orto-para – mais facilmente assimilado e mais instável que liberta o Fe
mais rapidamente – e o isómero orto-orto – mais estável e persistente, que
liberta o Ferro mais lentamente.
Ao ter uma proporção óptima entre estes dois isómeros, o ULTRAFERRO tem:
• Acção de choque – os efeitos são visíveis 15-20 dias após a aplicação,
• Elevada persistência de acção – dependendo da dose aplicada, a sua
acção pode ultrapassar os 150 dias após a aplicação.
O ULTRAFERRO deve ser aplicado ao solo, diluído previamente em água.
Em tratamentos preventivos, deve ser aplicado no final do Inverno ou início da
Primavera, nas culturas onde se detectou clorose férrica no ano anterior.
Em tratamentos curativos deve ser aplicado em pleno período vegetativo, logo
que se verifique o aparecimento da clorose férrica.
COMPATIBILIDADES

CULTURAS

FOLIAR
Kg/ha

FERTIRRIGAÇÃO
Kg/ha

RECOMENDAÇÕES
DE APLICAÇÃO

Fruteiras
Vinha
Hortícolas
Cereais
Olival

-

5 - 10
4-8
2-4
2-4
4-8

Efectuar 2 a 4 aplicações
durante o ciclo vegetativo
da cultura

PRECAUÇÕES
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. A utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não
ultrapassar as doses recomendadas.
NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela
ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na lei.

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

ADUBO CE

FERTILIZANTES

