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Ficha técnica
AGI LIDAFOL PL
AÇÃO
É um fertilizante mineral misto, que contém 20% do macronutriente fósforo, que atua nos processos de
pré-floração, favorecendo a indução floral, aumentando as reservas hidrocarbonadas, e consequentemente a
formação da floração e flores. Favorece a fertilidade dos grãos de pólen e assim um melhor vingamento.

GARANTIAS

COMPOSIÇÃO

Além disso ativa o crescimento dos ramos apicais aumenta as reservas em hidratos de carbono e restitui a
necessidade de fósforo e boro na fase de floração.

Nitrogênio solúvel em água (N)
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
Fosfato diamônico (DAP)
Uréia-superfosfato
Carbonato de potássio
Ácido bórico
Molibdato de sódio
Extratos de algas
Água

p/p
8%
20 %
11 %
0,02 %
0,3 %
1,4 %

p/v
(112,8 g/L)
(282 g/L)
(155,1 g/L)
(0,3 g/L)
(4,2 g/L)
(19,7 g/L)

5 % p/p

CULTURAS RECOMENDADAS
Abóbora, café, melancia, melão, abobrinha, pepino, pimenta, pimentão, beringela, alcachofra, tomate, arroz,
morango

DOSES

Maçã, pera, ameixa, pêssego, nectarina, oliveira, manga, mamão, laranja, limão, lima, tangerina e uva.
Via foliar: 200 – 400 mL / 100 litros de água.

ÉPOCA E NÚMERO DE TRATAMENTOS
Em citros, frutíferas e café, efetuar de 2 a 3 tratamentos por ciclo. Recomenda-se efetuar 1 tratamento pouco
antes de floração e 1 ou 2 mais tratamentos em plena fase fase de vingamento dos frutos.

INCOMPATIBILIDADES

Em hortícolas realizar vários tratamentos por ciclo nas sucessivas florações.
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: 1,41 kg/L
pH: 8,94
Solubilidade do produto em água à 20°C: 1410 g/L
Maior relação soluto/solvente: 3 mL/L
Índice salino: 44,8 %
Condutividade elétrica: 66,7 mS/cm

Reg. do produto MAPA: RS 003138-0.000002
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