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COMPOSIÇÃO
4% p/p de Azoto (N) total ureico. 
25% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água.

UTILIZAÇÕES
FERTILUQ TAMPÓN é uma solução NA para utilização como fonte destes dois nutrientes essenciais para a planta. Graças ao seu alto teor 
em fósforo, é especialmente indicado para favorecer a fl oração e o vingamento dos frutos em todo o tipo de culturas. O fósforo é um 
macronutriente que intervém no transporte, na armazenagem e na transferência de energia nas culturas.
Devido à sua acidez, FERTILUQ TAMPÓN também pode ser aplicado para regular o pH das águas alcalinas utilizadas nos tratamentos de 
aplicação foliar.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização foliar na dose de 100 cc/hl.
Em fruteiras, aplicar na pré-fl oração e depois do vingamento do fruto. Em culturas hortícolas, aplicar a partir da 4.ª folha verdadeira e após 
o primeiro vingamento.
Para aproveitar a sua capacidade de tamponamento do pH, devem-se seguir as instruções abaixo:
1) Encher o tanque de pulverização com água limpa até ao nível pretendido.
2) Adicionar FERTILUQ TAMPÓN lentamente à água, até ajustar o pH entre 6 e 6,5, utilizando para tal as dose indicadas na tabela abaixo.

Tabela de valores indicativos de pH obtidos em função da dose de FERTILUQ TAMPÓN aplicada:

DOSE POR CADA 100 LITROS DE ÁGUA

pH da água 100 cc 200 cc 300 cc

7,0-7,5 5,50 4,00 3,50

7,5-8,0 5,90 4,80 3,90

8,0-8,5 6,25 5,20 4,45

8,5-9,0 6,75 5,95 5,00

9,0-9,5 7,25 6,35 5,45

9,5-10 8,00 7,00 6,00

3) Uma vez ajustado o pH, adicionar os restantes produtos a utilizar.
Para verifi car a efi cácia deste produto, mergulhe as tiras indicadoras de pH incluídas na embalagem durante alguns segundos na água do 
tanque de pulverização, uma antes e outra depois de adicionar FERTILUQ TAMPÓN, e verifi que o valor de pH obtido comparando a cor das 
tiras com as cores de cada valor de pH apresentadas abaixo: (As tiras indicadoras são de uma só utilização).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Como em qualquer tratamento foliar, evitar realizar as aplicações com altas temperaturas e em horas de máxima insolação.
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