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Ficha técnica
AGI PRIMARENC
AÇÃO
Produto especialmente desenvolvido para que a planta supere com êxito a etapa de transformação das flores
em frutos quando as condições ambientais são adversas, como baixas e altas temperaturas.
Fornece os elementos nutritivos que a planta necessita nesta fase de frutificação, restabelecendo o equilíbrio
nutritivo das células que se altera em condições extremas de temperatura para a fase de vingamento.

GARANTIAS
p/p

Enxofre solúvel em água (S)

1,8 %

Manganês teor solúvel em água (Mn)

3%

Molibdênio teor solúvel em água (Mo)

2%

Carbono orgânico total

19,5 %

COMPOSIÇÃO
Sulfato de manganês
Molibdato de sódio
Ácido ascórbico

10 % p/p

Dióxido de silício

5 % p/p

Aminoácidos

8 % p/p

Sacarose

10 % p/p

Polissacarídeos

50,33 % p/p

CULTURAS RECOMENDADAS
Abacaxi, abóbora, abobrinha, alface, alho, arroz, batata, banana, berinjela, brócolis, café, cebola, citros, caju,
caqui, feijão, floricultura, goiaba, maçã, mamão, manga, melão, melancia, morango, nectarina, pêssego, pepino,
pimenta, pimentão, tomate, soja, uva.

DOSES E FORMA DE APLICAÇÃO
Pulverização foliar em toda a planta.
Cultura ao ar livre: 200-300 gramas por 100 litros de água. Quando os ramos têm as flores abertas realizar uma
aplicação cada 6-10 dias.

INCOMPATIBILIDADES
Não se deve misturar com produtos extremamente alcalinos.
.

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: Sólido (Pó)
pH em 2g/L: 3,42
Solubilidade do produto sólido em água a 20ºC: 100 g/L
Maior relação soluto/solvente: 1 g/L
Índice salino: 16,53%
Condutividade elétrica: 0,215 mS/cm
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