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HARVEST K®               

Fertilizant foliar cu efect de maturare 

Descriere 

HARVEST K®
 este un fertilizant foliar lichid cu un conținut ridicat de potasiu (K). Este obținut din 

materii prime de cea mai bună calitate și puritate. Este realizat pentru a crește conținutul de zaharuri 

al fructelor. 

Avantaje 

• Efect de coacere 

• Conținut ridicat de potasiu 

• Conținut ridicat de sulf 

• Previne și tratează bolile cauzate de carența de Zn și B 

• Ușor de folosit și aplicat 

  HARVEST K®, datorită caracteristicilor sale este indicat a fi folosit în culturile unde cererea de 

potasiu este ridicată. HARVEST K®
  este foarte eficient în culturile de legume și cele de pomi 

fructiferi, în faza finală de maturare a fructelor. Conținutul de zahăr al strugurilor (Brix), consistența, 

culoarea și durata de păstrare a fructelor și legumelor este mult îmbunătățită. Dacă HARVEST K®
 

este aplicat la finele ciclului vegetativ al pomilor fructiferi, formarea mugurilor florali în primavăra 

următoare este influențată pozitiv în sensul creșterii numărului acestora, datorită prezenței Zn și Br în 

compoziția acestuia. 

  La culturile floricole, HARVEST K®
  sporește intensitatea culorii, îmbunătățește rezistența și durata 

de păstrare post-recoltare a tulpinilor. Prezența Sulfului are un rol important în prevenirea bolilor 

provocate de fungi. 

 

Rezultate 

HARVEST K®
 este folosit cu succes pentru a obține o coacere mult mai uniformă, pentru acumularea 

de rezerve nutriționale, pentru a da consistență, culoare, strălucire fructelor. 

 

Compatibilitate 

Eficiența HARVEST K®
 este îmbunătățită atunci când este folosit în amestec cu un produs pe bază 

de microelemente (ex. OLIGOMIXR). 

 

 

Compoziție %w/w %w/v  Specificații 

Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă 27,9 40  Densitate 1400 g/L 

Trioxid de sulf (SO3) solubil în apă 18,5 27             pH (sol. 1%)  9 ± 11 

Bor (B) solubil în apă 0,1 0,1   

Zinc (Zn) chelatat EDTA, solubil în apă 0,2 0,3   

 

 



 

 

 

Recomandări de utilizare 

Cultura Doza Moment de aplicare 

Pomi fructiferi, viță de vie  

Măslin, legume, legume pentru 

frunze 

3,5-6 L/ha  

 

 

Aplicări repetate la fiecare 15-20 zile, 

în perioada formării și creșterii 

fructelor 

Gazon 2-3 L/1000m2 

2 aplicări în iulie- august  

2 aplicări în octombrie- noiembrie 

Atenție! Întotdeauna cititi cu atenție recomandările de pe etichetă. 

Dacă HARVEST K®
 este folosit în amestec cu alte produse, se recomandă efectuarea unui test de 

compatibilitate. 
Produsul este stabil de la +50 C la +350 C și trebuie să fie păstrat în locuri aerisite, răcoroase, uscate, 
departe de surse de căldură/ aprindere si să fie protejat de lumina soarelui. 

 

 


