SELKAL 5-8-10
1L/5L
Formulação: Solução com 50 g/l de azoto (N), 80 g/l de fósforo (P2O5) e 100 g/l de potássio (K2O), magnésio e
micronutrientes essenciais.

Classificação DPD: Isento

Classificação CLP:

Classificação ADR: Isento

Características
O Selkal 5-8-10 é um adubo foliar rico em fósforo e potássio e com baixo teor em azoto, recomendado para a
nutrição complementar das plantas hortícolas, pomares e vinha no período de desenvolvimento dos frutos.
Acelera a maturação e aumenta a qualidade dos frutos, interferindo na coloração, calibre e teor de açúcar e
é ainda utilizado na recuperação rápida de plantas debilitadas.
É compatível com a maioria dos insecticidas e fungicidas (consultar a tabela de compatibilidades)
O Selkal 5-8-10 é rico em magnésio e micronutrientes essenciais, como ferro, manganês, cobre, boro,
molibdénio e cobalto.
Condições de Aplicação
CULTURA

DOSE

APLICAÇÃO

APLICAÇÃO FOLIAR:
Abrigo, estufas ou plantas
jovens: 100-300
Hortícolas

Ao ar livre:
200-1000

Arvores de fruto e
Videira

200-500

Ornamentais

Abrigo ou estufa: 50-200
Ao ar livre: 250-500

2-5 Aplicações a intervalos de 2-3 semanas.
Na cultura da batateira fazer a 1ª aplicação antes do início
da formação dos tubérculos com Selkal 12-4-6 e fazer uma
2ª aplicação após essa fase com Selkal 5-8-10, ambas a 1
litro.
2-5 Aplicações a intervalos de 2-3 semanas. Iniciar com a
concentração mais baixa de Selkal 12-4-6 e terminar com a
concentração mais alta de Selkal 5-8-10. Na altura da
formação dos frutos utilizar uma dose média na proporção
de 50% de cada uma das fórmulas
2-4 Aplicações com 2-3 semanas de intervalo.
2-6 Aplicações com 2-3 semanas de intervalo.

APLICAÇÕES NO SOLO:
Hortícolas
Ornamentais

Abrigo ou estufa: 100-400
Ao ar livre: 200-500
Abrigo ou estufa: 100-500
Ao ar livre: 200-600

Aplicações semanais
Aplicações semanais

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecção Integrada emitidas pela
DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.

® Marca Registada SELECTIS S.A

SELKAL 5-8-10 – V1

