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POR MODO DE EMPREGO 

Além do dióxido de carbono e do nitrogenio, as plantas de aquário usam 
micro e macro-elementos no seu processo de crescimento. 
A absorção dessas substâncias nutritivas, varia consoante o tipo de plantas, 
velocidade de crescimento e quantidade de plantas existentes no aquário.
Constatámos através de testes em laboratório que quando os substratos 
FERTIPLANT e FERTIPLANT PLUS são usados, depois de 11 a 16 meses 
dependendo do tipo de planta, dá-se uma baixa do crescimento devido há 
falta de alguns elementos, tais como potássio, fósforo, magnésio, cobalto, 
etc...

De modo a suplementar e suprimir as carências alimentares das plantas do 
aquário,AQUATIC NATURE desenvolveu o complexo nutritivo FERTI STICK.

Através de um procedimento especial, macro-elementos e compostos ricos em 
nitrogénio são unidos em forma deSTICK.
Desta maneira, o complexo nutritivo é difundido lentamente e com eficácia para 
uma estimulação constante do crescimento das plantas.

Utilização 

Os FERTI STICK AQUATIC NATURE são embalados numa embalagem especial 
de 10 STICKS, para conservar o produto com toda a eficácia. 
O FERTI STICK deverá ser enterrado perto das plantas, a uma profundidade de 2,5 
cm a 5 cm, de modo a que um  FERTI STICK  alimente uma superfície de + ou - 40 
cm² para um aquário normalmente plantado.
Para um aquário fortemente plantado, ou com plantas de crescimento rápido tais 
como Ambulia, Ludwigia, Nymophyla, Bacopa, Cabomba etc…, aconselha-se 
duplicar as quantidades : 1 STICK para  20 cm². 
Para as ditas plantas "solitárias" como certas espécies de Echinodorus, de 
Aponogetum ou de Nymphea etc…, é melhor colocar 1 FERTI STICK no pé de 
cada planta.

Aconselha-se a utilização de  FERTI STICK no minímo 1 a 2 vezes por ano.

AQUATIC NATURE  Para um cuidado completo das plantas do seu aquário.

AQUATIC NATURE RESEARCH    Reserva-se ao direito de modificações sem aviso prévio.
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