
Mais nutrição para
sua parede verde



Mais Nutrição para sua parede verde

Embalagem  500 ml = 30 ml
Embalagem  1 litro = 30 ml

VOLUME DA TAMPA:

 Para garantir melhor produtividade, fazer análise da água.

 Medir o pH e o EC da solução.

 Manter o pH entre 5,5 e 6,5.

 Controlar o EC durante o cultivo.

 Calibrar os equipamentos do sistema de irrigação, para 

garantir distribuição de água e fertilizantes a todas as plantas.

 Após a utilização, manter a embalagem fechada, livre de 

umidade e calor.

 

Embalagens: 
500ml e 1 litro
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O Forth Parede Verde Outono/Inverno é um 
fertilizante base balanceado para o período de 
OUTONO/INVERNO pois possui maior quantidade de 
Potássio. Isso faz com que as plantas tenham maior 
resistência ao frio e/ou falta de água, garantindo 
plantas mais bonitas durante este período.

Fertilizante mineral misto para hidroponia, especial 
para jardins verticais e telhados verdes, balanceado 
para período de outono/inverno, fórmula balanceada 
para que as plantas tenham resistência ao frio e/ou 
falta de água neste período. 

BENEFÍCIOS:

RECOMENDAÇÕES 

Densidade (20°C): 1,22 g/cm³
Condutividade Elétrica: 1,18 mS/cm – pH 3,8
Índice Salino: 40
Natureza física: Fluido – solução verdadeira
Maior Relação Soluto/Solvente: 1,5 ml/L

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Balanceado para a época de OUTONO/INVERNO

Resultado rápido e duradouro.

Prático e de fácil aplicação.
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As recomendações aqui contidas fazem parte de um programa básico de nutrição. Poderão ser alteradas
em função de fatores climáticos, análises de folhas e/ou recomendações técnicas.

RECOMENDAÇÕES DE USO PARA HIDROPONIA:

Folhagens
em geral

CULTURA MODO DE APLICARDOSAGEMDILUIÇÃO

Diluir 1 a 1,5 Litros
para 1000 Litros

de água

- Abastecer metade do tanque
  com água e diluir o produto.
- Completar o volume do tanque
  com água sob constante agitação.
- A mistura deverá sempre ser
  feita no dia da aplicação.

de acordo com
a condutividade
elétrica (EC) de

cada cultura 
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PERÍODO DE UTILIZAÇÃO RECOMENDADO:

Conheça também os produtos FORTH PAREDE VERDE - PRIMAVERA/VERÃO
e FORTH PAREDE VERDE - COMPLEMENTO para um cuidado ainda mais completo! 


