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Ficha técnica
AGI LIDAFOL KL
AÇÃO
Especialmente formulado para tratamentos que visam melhorar da qualidade dos frutos, incidindo em aspectos
fundamentais como o calibre, coloração, brilho, consistência e conteúdo de açúcar nos frutos.

GARANTIAS

COMPOSIÇÃO

· calibre: aumenta o calibre e homogeneíza o tamanho dos frutos.
· coloração e textura: melhora a apresentação visual e a consistência do fruto, suportando melhor a
manipulação e transporte até comercialização.
· sabor: melhora as características organolépticas do fruto.
· estresse hídrico: pelo tipo de potássio de rápida assimilação reduz o estresse hídrico ao regular a ação dos
estômatos.

Fósforo solúvel em água (P2O5)
Potássio solúvel em água (K2O)
Boro teor solúvel em água (B)
Molibdênio teor solúvel em água (Mo)
Carbono Orgânico Total
Ácido bórico
Molibdato de sódio
Extratos de algas
Polissacarídeos
Fosfato monopotassico
Carbonato de potássio
Água

p/p
15 %
20 %
0,2 %
0,2 %
10 %

p/v
(225 g/L)
(300 g/L)
(3 g/L)
(3 g/L)
(150 g/L)

15 % p/p
21,74 % p/p

CULTURAS RECOMENDADAS
Abóbora, melancia, morango, tomate, pimenta, pimentão, pepino, alcachofra, batata, melão, alface, couve-flor,
repolho, arroz, café.

DOSES

Nectarina, melão, pessêgo, ameixa, uva, maçã, mamão, manga, goiaba, limão, laranja, tangerina e lima.
Via foliar: 200 – 400 mL / 100 litros de água.

ÉPOCA E NÚMERO DE TRATAMENTOS
· Em citros e café, 2 - 3 tratamentos, desde o vingamento até ao final de desenvolvimento dos frutos.
· Em hortícolas realizar vários tratamentos por ciclo com um intervalo de 10 - 15 entre os tratamentos.

INCOMPATIBILIDADES
Não se deve misturar com produtos extremamente alcalinos.
.

PRECAUÇÕES / INSTRUÇÕES DE USO

ATENÇÃO: O PRODUTO DEVE SER AGITADO ANTES DO USO.

CONDIÇOES NORMAIS DE ARMAZENAMENTO
Armazene o produto em áreas frescas, secas, cobertas e ventiladas, longe do calor, água, alimentos e
rações. Depois de aberto, mantenha a embalagem fechada mesmo com o produto. Para manter a
estabilidade do produto, armazene a uma temperatura entre 2ºC e 32ºC.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
Natureza física: Fluido / Solução Verdadeira
Densidade: 1,5 kg/L
pH: 9,25
Solubilidade do produto em água à 20°C: 1500 g/L
Maior relação soluto/solvente: 3 mL/L
Índice salino: 42,08 %
Condutividade elétrica: 70,4 mS/cm
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