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EC 0,23 mS/cm A água analisada tem pH elevado causado pelo excesso de carbonatos. Sódio também está elevado.

pH-H2O 6,43 unit

Água com pH elevado normalmente tem excesso de carbonatos, que interfere na eficiência dos

MOL PPM processos de absorção de nutrientes na raíz. Principalmente de SO4, mas também de H2PO4 e NO3.

Por isso, é bom abaixar o teor de carbonatos na água, neutralizando parte deles. Assim, o pH também vai 

HCO3- 2,12 mmol/l HCO3- 129,6 ppm abaixar.

NH4 nd mmol/l NH4 nd ppm - N É recomendado eliminar 1,72 mmol/L de HCO3, adicionando 1,72 mmol/L de H+ = 1,72 mmol/L 

Na 0,76 mmol/l Na 17,4 ppm de ácido nítrico (HN03). Corrigir pela pureza do produto.

K 0,04 mmol/l K 1,6 ppm

Ca nd mmol/l Ca nd ppm OBSERVAÇÃO: Para corrigir até 0,6 mmol/L de HCO3 (carbonatos), pode ser usado ácido fosfórico

Mg nd mmol/l Mg nd ppm (P51 ou P31, a diferença é a concentração do ácido), pois na receita P normalmente ocupa até 0,6 mmol/L.

Nestes casos, o ácido fosfórico substitui (parte do) P na receita de adubação.

SO4 nd mmol/l SO4 nd ppm Se precisar  eliminar acima de 0,6 mmol/L, que é o caso para a água analisada, deve ser usado ácido nítrico,

NO3 nd mmol/l NO3 nd ppm - N pois se usar ácido fosfórico para neutralizar a quantia de 1,72 mmol/L de HCO3, estará fornecendo um

H2PO4 nd mmol/l H2PO4 nd ppm excesso de P.

Cl nd mmol/l Cl nd ppm

CORRIGE A ÁGUA ANTES DE ADICIONAR ADUBOS NA ÁGUA.

Fe nd umol/l Fe nd ppm

Mn nd umol/l Mn nd ppm Por causa do sódio elevado, é bom irrigar sempre uma lâmina maior, causando um excesso de drenagem,

Zn nd umol/l Zn nd ppm para assim evitar ácumulo de sódio no substrato. Com as análises de substrato, poderá monitorar o

B nd umol/l B nd ppm histórico de sódio no substrato e, caso necessário, aumentar ou diminuir o dreno.

Cu nd umol/l Cu nd ppm

Mo nd umol/l Mo nd ppm Estamos a disposição para esclarecimento de quais quer dúvidas que possa ter.

Al nd umol/l Al nd ppm
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