
ENGAGE THE POWER OF NUTRITION

Benefícios de Mas-Power Fruta

Contém alto teor de potássio na forma mais disponível quando aplicado 
via foliar. 

Contém um pacote de compostos naturais de suporte nutricional, 
fitohormonas, vitaminas e aminoácidos voltados especificamente para 
apoiar o desenvolvimento do fruto.

Quando usado no início da plantação, MAS-Power Fruta ajudará no 
desenvolvimento dos frutos e fluxo dos nutrientes para otimizar a divisão 
celular. 

Quando usado a meio ou final do ciclo da cultura, o MAS-Power Fruta 
ajudará na expansão da fruta e fluxo de nutrientes para otimizar o 
tamanho e a densidade do tecido.

Análise Garantida      w/w   w/v   g/l 

Potássio (K
2
O) 22,3% 32,0% 320g

Enxofre (S) 15,2% 21,0% 210g

Azoto (N) 0,06% 0,09% 9,0g

Magnésio (MgO)   0,03%  0,045% 4,5g

Com pacote de extrato de frutas MAS-Power Plus

Pacote de Extrato Natural Mas-Power Fruta 

MAS-Power Fruta contém um poderoso pacote de compostos de 
suporte nutricional natural ricos em fitohormonas, vitaminas e ami-
noácidos especificamente destinados a apoiar o desenvolvimento 
da fruta. As fitohormonas consistem em citoquininas e giberelinas. 
O que fazem exatamente?

 As citoquininas desempenham um grande papel no envio de 
sinais biológicos para a planta, que determinam o crescimento 
e desenvolvimento da divisão celular. Produzido principalmente 
nas raízes, mas também em sementes e frutos, elas viajam em 
redor do sistema vascular promovendo o crescimento lateral, 
retardando os sintomas do envelhecimento e ajudando a 
manter folhas verdes. 

 As citoquininas ajudam na divisão celular, no desenvolvimento 
de raízes e são essenciais na estrutura da ramificação e 
formação da folha.

 As giberelinas são muito importantes para as culturas de 
fruto, uma vez que determinam o crescimento do caule, 
bem como desenvolvimento de flores e frutos. Sabe-se que 
melhoram a qualidade da fruta em culturas como a de cereja 
doce e pêssegos, melhorando também o potencial das maçãs 
no  armazenamento. É importante destacar que ajudam a 
aumentar calibre  da  fruta, fornecendo elasticidade às células 
à medida que se 
desenvolvem.

 O pacote de 
aminoácidos 
dentro do MAS-
Power Fruta está 
criado para apoiar 
o desenvolvimento 
da fruta, aumentar 
a qualidade e 
rendimento, e com 
utilização regular, 
pode reduzir o 
stress conhecido por causar rachamento em algumas espécies 
de frutas.  Também desempenham um papel importante no 
sabor da fruta realçando os traços do sabor natural.

MAS-Power Fruta é um produto obtido 
à base de potássio. Foi projetado para 
aumentar a engorda dos frutos e, 
consequentemente, também o seu calibre, 
bem como os diferentes parâmetros 
relacionadas com a qualidade da colheita.  
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Instruções de uso

MAS-Power Fruta é indicado para uso foliar. Para uma correta aplicação do produto recomenda-se o uso de uma quantidade de água 
para garantir a cobertura completa da cultura. Normalmente, a dose recomendada para todas as culturas o indicado é 2-4 L /ha diluído 
em 600-1500 L de água (dependendo do tipo de cultura e modo de aplicação).

A aplicação deve ser evitada quando as temperaturas ultrapassam os 30ºC e a radiação solar é elevada. MAS-Power Fruta contém altos 
níveis de nutrientes disponíveis e só deve ser usado conforme recomendado.

Dosagem e recomendações de MAS-Power Fruta 

CULTIVO Nº DE APLICAÇÕES MOMENTO DA APLICAÇÃO DOSES

Pomóideas 3-5
Desde o início da expansão da fruta até à 
colheita em intervalos de 10-14 dias

2.0-3.0L/ha depende do volume 
de água

Prunóideas 2-4
Desde o início da expansão da fruta até à 
colheita em intervalos de 10-14 dias

2.0L/ha

Frutos vermelhos 2-3
Desde o início da expansão da fruta até à 
colheita em intervalos de 10-14 dias

2.0L/ha

Vinha 3-5
Desde o início da expansão da fruta até à 
colheita em intervalos de 10-14 dias

2.0-3.0L/ha depende do volume 
de água

Hortícolas de fruto 3-6 Desde o início da expansão da fruta até à 
colheita em intervalos de 10-14 dias

2.0-3.0L/ha

Compatibilidade

MAS-Power Fruta é compatível com a maioria dos produtos 
conhecidos de fitossanitários e nutricionais. No entanto 
recomenda-se realizar um teste antes de misturar ou verifique 
com o técnico da Hortiprofissional. Não é recomendada a mistura 
de MAS-Power Fruta em forma concentrada com vários produtos 
numa diluição prévia, bem como adicionar às misturas com um pH 
inferior 6.0.

Você pode obter informações sobre aplicações específicas 
junto do técnico da Hortiprofissional. Para obter mais 
informações, leia o rótulo antes de usar.
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