PROFRUTA K
1L/5L
Formulação: Solução com 475 g/l ou 31% de K2O, 46 g/l ou 3% de N e 15 g/l ou 1% de EDTA

Classificação DPD: Isento

Classificação CLP:

Classificação ADR: Isento

Características
O Profruta K é um adubo líquido, isento de cloretos, permitindo corrigir e prevenir deficiências de potássio.
Formulação com agente EDTA que facilita a rápida absorção do potássio, garantindo a neutralização do efeito
antagonista dos catiões Ca2+ e Mg2+ existentes na água. Estimula a melhoria da produção favorecendo o
aumento do teor de açucares e/ou coloração nos frutos, tubérculos e raízes. Aumenta a resistência das plantas
a condições de stress resultantes de frio ou seca.
Condições de Aplicação
CULTURA

DOSE

APLICAÇÃO

MACIEIRA E PEREIRA
PESSEGUEIRO,
AMEIXEIRA E
DAMASQUEIRO
VIDEIRA

2-3

2-3

Efectuar 3 aplicações entre o estado de bago de ervilha e o final do pintor.

OLIVEIRA
CEREJEIRA
CITRINOS

2-3
4-5
2-3

Realizar 4 aplicações após o endurecimento do caroço.
Realizar uma aplicação após a colheita.

BATATEIRA

3

BETERRABA SACARINA

5-10

CEBOLA E ALHO

3

CENOURA

3

COUVES

4-5

MELOEIRO

3

MORANGUEIRO

2

TOMATEIRO,
PIMENTEIRO E PEPINO

2

Realizar até 5 aplicações durante a fase de crescimento dos frutos.
Efectuar até 5 aplicações a partir do endurecimento do caroço.

2-3

Efectuar 3 a 5 aplicações durante o crescimento dos frutos.
Efectuar 4 aplicações depois do fecho das linhas e durante o crescimento dos
tubérculos.
Realizar uma aplicação no estado de 15 folhas. Não aplicar depois do fecho das
linhas.
Realizar 4 aplicações entre o início da formação do bolbo e o início da dessecação.
Efectuar 3 a 5 aplicações a partir do estado de 10 folhas e durante o crescimento da
raiz.
Efectuar 3 aplicações a partir do estado de 6 folhas e durante o crescimento.
Realizar 2 aplicações às 6 folhas e no início do crescimento dos frutos.
Realizar 5 a 7 aplicações. Iniciar antes da floração e continuar depois da floração
durante o crescimento dos frutos.
Realizar 1 aplicação antes da primeira floração. Realizar 3 a 5 aplicações na fase de
crescimento dos frutos.

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.
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