FERTILIZANTE
MAIOR PESO, QUALIDADE E
UNIFORMIDADE.

RAMAFÉRTIL
• Melhora o metabolismo dos
nutrientes absorvidos pelas plantas.
• Regula a quantidade de água nas
plantas, atuando como catalisador de
várias enzimas vegetais.
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FICHA TÉCNICA
GARANTIAS
DOMFÉRTIL CZ especialmente formulado para suprir as deficiências de cobalto, molibdênio e zinco. DOMFÉRTIL CZ é um importante
catalisador na formação de substâncias promotoras de crescimento, o ácido indolacético (hormônio vegetal). DOMFÉRTIL CZ atua como
redutor do nitrato nas folhas, transformando o nitrogênio em proteína. DOMFÉRTIL CZ auxilia a divisão celular, melhora o metabolismo dos
nutrientes, diminuindo o acúmulo de fósforo nas folhas, auxiliando a formação de cloroplastos.
GARANTIAS
S
Co
Mo
Zn

P/P

P/V

................................................................................1,50%....................................................................................20,70 g/L
TEOR TOTAL.................................................................1,00%....................................................................................13,80 g/L
TEOR TOTAL.................................................................9,00%..................................................................................124,20 g/L
TEOR TOTAL.................................................................2,00%....................................................................................27,60 g/L

DENSIDADE..................................................................................................................................................................1,38 g/cm3 (25°C)
NATUREZA FÍSICA: FLUIDO • SOLUÇÃO • MODO DE APLICAÇÃO: VIA SOLO

DOMFÉRTIL NP+ auxilia na divisão celular, melhora o metabolismo dos nutrientes, a formação de cloroplastos e a produção de carboidratos.
DOMFÉRTIL NP+ auxilia na formação do sistema radicular, promovendo maior peso, qualidade e uniformidade de raízes.
GARANTIAS

P/P

P/V

N
TOTAL.........................................................................10,00%....................................................................................153,00 g/L
P2O5
TOTAL.........................................................................10,00%....................................................................................153,00 g/L
S
...................................................................................4,28%..................................................................................... 65,48 g/L
B
TEOR TOTAL..................................................................0,50%....................................................................................... 7,65 g/L
Cu
TEOR TOTAL..................................................................0,50%....................................................................................... 7,65 g/L
Mn
TEOR TOTAL..................................................................3,00%..................................................................................... 45,90 g/L
Zn
TEOR TOTAL..................................................................5,00%..................................................................................... 76,50 g/L
DENSIDADE.......................................................................................................................................................................1,53 g/cm3 (25°C)
NATUREZA FÍSICA: FLUIDO • SOLUÇÃO • MODO DE APLICAÇÃO: VIA SOLO

PREPARO DA CALDA:
Sequência de produtos na mistura de tanque:
ÁGUA > DOMFÉRTIL NP+ > DOMFÉRTIL CZ

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS
Tratamento de Rama
Caixa de imersão

Produtos
RAMAFÉRTIL

Diluição (*%)

DOMFÉRTIL NP+

1% (1 litro em 100
litros d’água).

DOMFÉRTIL CZ

1% (1 litro em 100
litros d’água).

Após o preparo da calda com NITROPHÓS
e COMOFÉRTIL, colocar as ramas em
imersão por 4 a 5 minutos.

*Para tratamento pulverizado de ramas, utilizar concentração de 2,0%.

Registro MAPA nº PR 002138-5.
Registro dos Produtos: DOMFÉRTIL NP+ (PR 002138-5.000006) DOMFÉRTIL CZ (PR-002138-5.000037).
PRECAUÇÕES/RESTRIÇÕES DE USO:
Limitações de uso: Produto indicado para uso na agricultura. Proibido para consumo humano e animal.
Prazo de validade: Três anos, desde que armazenado em condições apropriadas, conforme indicações abaixo.
Armazenamento: Armazenar o produto em local seco, fresco, ventilado, coberto, livre de raios solares e acesso restrito a animais e crianças
ou próximo de produtos alimentícios, com empilhamento máximo conforme indicado abaixo.
Transporte: Transportar o produto com empilhamento máximo conforme indicado, evitando freadas bruscas, distribuindo as embalagens
por todo lastro do veículo. Não transportar com produtos alimentícios.

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
DOMINUS QUÍMICA LTDA.
www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.
Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.
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