FORÇA E
RESISTÊNCIA.
FOSFITO K

ORGANOMINERAL

Primeiro Fosfito Organomineral produzido no Brasil, Fosfito K é um
produto a base de potássio (K), totalmente solúvel em água, sendo
facilmente assimilado pelas plantas. A ação do potássio em forma de
íon fosfito contribui com o fortalecimento e resistência da planta. O íon
fosfito é rapidamente absorvido pelas folhas, tecidos lenhosos e raízes, movimentando-se por todos os tecidos da planta. É um adubo foliar que corrige rápida e eficientemente as deficiências de potássio em
todo o tipo de cultura. Seu grande diferencial é a base orgânica, extraída do engaço, bagaço e semente da uva. Além de fornecer nutrientes,
possui carbono orgânico formando moléculas organominerais tendo
ação direta no pegamento de flores, no fortalecimento das raízes, melhorando a absorção de outros elementos importantes para a nutrição
da planta, na melhora da maturação e do enchimento dos frutos.

BENEFÍCIOS
Altamente solúvel e melhor absorvido,
Melhora o estado nutricional da planta, dificultando desenvolvimento
de fungos.
Não causa fitotoxicidade, por ser menos ácido,
Maior vigor e produtividade.
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APRESENTAÇÕES
Comercializado em embalagens de 250ml, 1, 5 e 25 litros.

RECOMENDAÇÕES DE USO
O Fosfito K Organomineral, é um fertilizante líquido para aplicação foliar.
Pode ser aplicado em qualquer cultura. Deve ser diluído em água e pulverizado nas folhas, seguindo a recomendação de um profissional da área.

DOSAGENS
As doses recomendadas variam em função da cultura. Recomenda-se
aplicar via foliar, as doses variam de 100ml a 300ml por 100 litros de água.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Uso exclusivo como fertilizante. Deixar fora do alcance de crianças e
animais.
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As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação,
salientando ao usuário que as quantidades indicadas podem variar dependendo da cultura, estágio de desenvolvimento do vegetal, modo de
aplicação e análise do solo. Para mais informações consulte um técnico.

GARANTIAS
PRODUTO REGISTRADO NO MAPA SOB Nº RS 11478 10062-6
Produto registrado para uso via foliar.

