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UMA EMPRESA EXPERIENTE, 
PRODUTOS DE EXCELÊNCIA!

Depois de 12 anos a apresentar soluções de fertilização em todo o
território de Portugal Continental, Açores e Madeira, de vários trabalhos 
de investigação, chegou o momento da Motivos Campestres apresentar 
a sua marca - NUTRITEC FERTILIZANTES. 

A NUTRITEC tem como missão desenvolver e comercializar diversos 
tipos de fertilizantes, adequados a todos os tipos de culturas e solos.

A rede de distribuidores e os técnicos da marca irão assessorar e 
aconselhar as melhores soluções de forma a potenciar o rendimento 
das suas culturas, garantindo produtos isentos de resíduos e minimizando
 o impacto da atividade no meio ambiente.
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CORRETIVOS MINERAIS
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Os corretivos de acidez são produtos capazes de neutralizar, ou seja, diminuir 
e/ou eliminar a acidez dos solos. Para além disso fornecem nutrientes vegetais ao 

 
O que corrige a acidez do solo são as bases químicas óxido/hidróxido, 

carbonatos e silicatos em associação com os nutrientes cálcio e magnésio. 
 
A correção do pH do solo apresenta as seguintes vantagens:  
 Aumenta o valor do pH do solo, diminuindo a acidez e aumentando a 

produtividade das culturas; 
 Elimina a toxicidade ácida, bem como a produzida pelo alumínio; 
 Diminui a carência de magnésio nas plantas quando aplicamos o dolomítico, 

pois fornece grande percentagem de cálcio e magnésio ao solo, nutrientes 
essenciais para as plantas; 

 Diminui a fixação do fósforo, fomenta a fixação de azoto e melhora a 
estrutura do solo; 

 Aumenta a disponibilidade do NPK, cálcio, magnésio, enxofre e molibdénio 
no solo; 

 Aumenta a atividade biológica do solo e a libertação de nutrientes, tais 
como azoto, fósforo e boro, pela decomposição da matéria orgânica; 

 Em solos ricos em manganês (Mn), reduz as quantidades excessivas deste 
elemento presente na solução do solo;  

 Favorece a adsorção da maioria dos nutrientes do solo, aumentando a 
eficiência dos fertilizantes; 

 Diminui a incidência de Bitter Pit nas maçãs e pêras; 
 Aumenta a flexibilidade dos ramos das plantas; 
 Diminui o “rachamento” da castanha motivada pela falta de cálcio; 
 Diminui ou evita a acama dos cereais. 

 
Qual é a melhor época de aplicação dos corretivos? 
 Pode aplicar-se em qualquer época do ano. 
 Antes da plantação, sementeira ou ao longo do ciclo das culturas. 
 Em pastagens permanentes no início do outono, da primavera ou depois de 

cada corte. 

solo, principalmente cálcio e magnésio.



A importância do pH na disponibilidade de nutrientes

GRANICAL
>75% CaO

Óxido de Cálcio 
Fácil aplicação: Gravilhado
Reação Rápida: Aproximadamente 15 dias
Poder Neutralizante: >75% CaO ou >135% CaCO
Apresentação: Gravilhado (2-5 mm) branco

GRANICAL

25 Kg

CORRETIVO AGRÍCOLA
ALCALIZANTE

COMPOSIÇÃO

Cal Total >75% (expresso em CaO)

Valor Neutralizante >75% CaO ou >135% CaCo

Ação Rápida
na subida de pH

CAL VIVA QUALIDADE SUPERIOR
CRIVADA

ADUBO CE
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GRANICAL Mg

25 Kg

CORRETIVO AGRÍCOLA
ALCALIZANTE

COMPOSIÇÃO

60% CaO + 35% MgO

Valor Neutralizante 100% CaO ou 194% CaCo

Ação Rápida
na subida de pH

CAL VIVA COM MAGNÉSIO 
DE QUALIDADE

ADUBO CE
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GRANICAL Mg
60% CaO + 35% MgO

Óxido de Cálcio + Óxido de Magnésio 
Elevada percentagem de Magnésio
Reação Rápida: Aproximadamente 15 dias
Mais reativo do mercado
Poder Neutralizante: 100% CaO ou 
194% CaCO
Apresentação: Gravilhado (2-7 mm) castanho claro

CALGRANU
56% CaO + 1% MgO

Carbonato de Cálcio + Carbonato de Magnésio 
Reação Rápida: Aproximadamente 15 dias
Poder Neutralizante: 56% CaO ou 100% CaCO
Apresentação: Granulado castanho claro
Calcário granulado mais reativo do mercado
Solubilidade de 100%

CALGRANU

25 Kg

CORRETIVO AGRÍCOLA
ALCALIZANTE

COMPOSIÇÃO

54%  CaO

Valor Neutralizante 55% CaO ou 98% CaCo

Ação Rápida
na subida de pH

GRANULADO

ADUBO CE
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BIO CALGRANU Mg
47% CaO + 6% MgO

Carbonato de Cálcio + Carbonato de Magnésio 
Reação Rápida: Aproximadamente 15 dias
Poder Neutralizante: 56% CaO ou 100% CaCO
Apresentação: Granulado castanho claro
Calcário granulado mais reativo do mercado
Solubilidade de 100%

CALGRANU Mg

25 Kg

CORRETIVO AGRÍCOLA
ALCALIZANTE

COMPOSIÇÃO

47% CaO + 35% MgO

Valor Neutralizante 56% CaO ou 100% CaCo

Ação Rápida
na subida de pH

GRANULADO

ADUBO CE
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BIO

GALICAL
55% CaO

Calcário 
Produto em pó 
Reação Rápida: Maioria reage em 3 meses
Poder Neutralizante: 55% CaO ou 98% CaCO
Apresentação: Pó branco - Granulometria 
menor que 0,7mm

GALICAL

25 Kg

CALCÁRIO

COMPOSIÇÃO

55% CaO

Valor Neutralizante >55% CaO ou >98% CaCo

Ação Rápida
na subida de pH

CARBONATO DE CÁLCIO 
PÓ

ADUBO CE

3

BIO GALIMAG
33% CaO + 17% MgO

Calcário Dolomítico: Produto em pó com mais
magnésio do mercado 
Reação Rápida: Maioria reage em 3 meses
Poder Neutralizante: 56% CaO ou 102% CaCO
Apresentação: Pó castanho - Granulometria 
menor 0,7mm

GALIMAG

25 Kg

CALCÁRIO DOLOMÍTICO

COMPOSIÇÃO

33% CaO + 17% MgO

Valor Neutralizante 56% CaO ou 102% CaCo

Ação Rápida
na subida de pH

CARBONATO DE CÁLCIO E MAGNÉSIO
PÓ

ADUBO CE

3

BIO

Produto autorizado para agricultura biológica.  Regulamento (CE) Nº834/2017
EMBALAGENS: 25 kg, Big Bag 600 kg e Big Bag 1100 kg
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CORRETIVOS ORGÂNICOS

As matérias orgânicas NUTRIORGAN, são de elevada qualidade o que vai favorecer 
muito a fertilidade do solo.  

Apresentam diversas vantagens: 
 Fácil distribuição- pellets; 
 Isenta de sementes, pragas e doenças, devido ao seu elaborado processo de 
compostagem; 

 Favorece as propriedades físicas do solo: permeabilidade, arejamento, retenção de 
água, facilidade de aquecimento do solo, diminui a erosão ao melhorar a estrutura 
do solo; 

 Favorece o trabalho do solo dado que provoca a diminuição da densidade aparente 
do mesmo; 

 Elevada riqueza em nutrientes; 
 Baixo teor em humidade; 
 Melhora as propriedades químicas do solo devido à presença de altos teores de 
ácidos fúlvicos e húmicos. Deste modo, é beneficiada a fertilidade do solo, pois 
aumentamos a capacidade de retenção de nutrientes e a capacidade de troca 
catiónica do solo (CTC); 

 Estimula a vida microbiana do solo devido ao seu alto teor em carbono e às 
relações carbono/azoto equilibradas; 

 Isenta de metais pesados; 
 Baixa condutividade elétrica. 

 
As matérias orgânicas devem ser aplicadas como adubação de fundo ou de 

cobertura. Recomenda-se a incorporação no solo por meio de um trabalho superficial a 
uma profundidade de 15 cm, sendo esta zona a de maior absorção radicular da planta. 
Também pode ser aplicada localmente em culturas lenhosas, para aumentar os níveis de 
matéria orgânica do solo e, consequentemente, melhorar a nutrição das culturas. 

As matérias orgânicas NUTRIORGAN podem de ser aplicadas junto das raizes
que provoquem danos no sistema radicular. 

sem 



NUTRIORGAN (3–3–3)
O NUTRIORGAN (3–3–3) é um fertilizante orgânico de origem animal e vegetal em formato de 
pellets. O seu conteúdo específico em macronutrientes, micronutrientes e matéria orgânica (50%) 
é especialmente elaborado para uma fertilização completa.
O NUTRIORGAN (3–3–3) pode ser aplicado em qualquer cultura e fase de desenvolvimento. Deve 
ser utilizado em adubação de fundo, como também, em adubação de cobertura.
O seu formato em pellets, bem como a reduzida humidade, permite uma fácil aplicação, além de 
uma longa capacidade de conservação em condições ideais de humidade e temperatura.
O tratamento térmico garante a eliminação de microorganismos patogénicos, sementes da flora 
adventícia e odores ofensivos.

Produto autorizado em agricultura biológica conforme o regulamento (CE) Nº 834/2007.

Doses de Aplicação:
As doses a aplicar estão dependentes dos teores de matéria orgânica no solo, valores verificados 
nas respetivas análises. Podemos apresentar os seguintes valores indicativos:

EMBALAGEM: 25kg e Big Bag 600kg
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CORRETIVOS ORGÂNICOS

NUTRIORGAN 3-3-3 
 

% (p/p) 

HUMIDADE % <14 
MATÉRIA ORGÂNICA TOTAL % 45-55 
AZOTO (N) TOTAL % 2,7-3,3 
AZOTO (N) ORGÂNICO % 2,4-3,0 
FÓSFORO (P2O5) TOTAL % 2,7-3,3 
POTÁSSIO (K2O) TOTAL % 2,7-3,3 
CÁLCIO (CaO) TOTAL % 4,8-5,9 
RELAÇÃO C/N 

 
8,7-13,3 

ÁCIDOS HÚMICOS % 5,3-6,4 
pH  5,8-7,1 
GRANULOMETRIA (90% DO PRODUTO) % <10mm    

SALMONELLA (AUSENCIA/PRESENÇA EM 
25G) 

 Ausência 

E. COLI NMP/g <9 
METAIS PESADOS Classe A 
CONDUTIVIDADE ELÉCTRICA dS/m 10,2-12,5 

CULTURA DOSES (ton/ha) 
Frutícolas, cítrinos, subtropicais 1,0 – 2,0 
Vinha e Olival 1,0-2,0 
Horticultura e Floricultura 1,6 – 2,4 
Jardinagem e Viveirismo 40 kg/100 m2 
Relvados 20 kg/100 m2 



NUTRIORGAN (3–2,5-3) 
O NUTRIORGAN (3–2,5–3) é um fertilizante orgânico de origem animal com 60% de estrume de 
ovelha, 20% de estrume de cavalo e o restante de aves produzidas em regime extensivo. O seu 
formato é pellets. A sua composição rica em macronutrientes, micronutrientes e matéria orgânica 
(50%) é especialmente elaborada para uma fertilização completa.

Produto autorizado em agricultura biológica conforme o regulamento (CE) Nº 834/2007. 

Doses de Aplicação:
As doses a aplicar estão dependentes dos teores de matéria orgânica no solo, valores verificados 
nas respetivas análises. Podemos apresentar os seguintes valores indicativos:

EMBALAGEM: 25kg e Big Bag 600kg
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NUTRIORGAN 3-2,5-3 p/p 

AZOTO (N) TOTAL % 2,71 
AZOTO (N) ORGÂNICO (N) TOTAL % 2,19 
AZOTO (N) AMONIACAL (N) TOTAL % 0,52 
FÓSFORO (P2O5) TOTAL % 2,12 
POTÁSSIO (K2O) TOTAL % 3,15 
CÁLCIO (CaO) TOTAL % 5,84 
MAGNÉSIO (MgO) TOTAL % 1,34 
ENXOFRE (SO3) TOTAL % 0,30 
FERRO (Fe) TOTAL % 0,13 
MANGANÊS (Mn) TOTAL % 0,03 
ZINCO (Zn) TOTAL 476,60 mg/kg 
MATÉRIA ORGÂNICA % 52,36 
CARBONO ORGÂNICO % 30,37 
C/N 13,9 
PH 6,81 
EXTRATO HÚMICO TOTAL % 20,87 
ÁCIDOS HÚMICOS % 10,58 
ÁCIDOS FÚLVICOS % 10,29 
GRANULOMETRIA (90% PRODUTO) 5-9 
   
E. Coli NMP/g < 1 
Salmonella (ausência/presença eM 25kg) 

 
Ausência 

METAIS PESADOS CLASSE A (exceto cobre e 
zinco- classe B) 

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA mS/m 5,86 
 

CULTURA DOSES (ton/ha) 
Frutícolas, cítrinos, subtropicais 1,0 – 2,0 
Vinha e Olival 0,6-1,2 
Horticultura e Floricultura 1,0 – 3,0 
Relvados 2,0 – 3,0 



ADUBOS DE
FUNDO E
COBERTURA
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ADUBOS DE FUNDO E COBERTURA

NUTRILENT 8-12-16+2MgO+micr
NUTRILENT 12-20-12+2MgO+micr
NUTRILENT 12-12-17+2MgO
NUTRILENT 7-14-8
NUTRILENT 10-20-10+CaO+Zn
NUTRILENT 8-20-8+2MgO+micr
NUTRILENT 8-16-8+2MgO+micr
NUTRILENT 13-13-21+2MgO
NUTRILENT 20-10-10+2MgO
NUTRILENT 20-5-10+2MgO+B
NUTRILENT 12-16-12+2MgO+micr
NUTRILENT N 25-0-0+MgO

25 Kg

ADUBO CE

NUTRILENT

NUTRILENT
A gama de adubos NUTRILENT são fertilizantes granulados de 
elevada qualidade, que se distinguem por terem azotos de 
libertação lenta, diminuindo as perdas por volatilização e 
lixiviação, aumentando desta forma a absorção por parte das 
plantas. Salienta-se ainda o elevado teor de fósforo solúvel 
em água. 
Podem ser aplicados em adubações de fundo ou cobertura.
EMBALAGEM: 25kg e Big Bag 600kg

NUTRILENT N 35-0-0+MgO+S
NUTRILENT 10-5-20+2MgO 
NUTRILENT 6-10-20+2MgO+micr
NUTRILENT 7-18-27+2MgO
NUTRILENT 15-15-15+2MgO
NUTRILENT 8-15-15
NUTRILENT 20-6-9+MgO
NUTRILENT 20-10-5+2MgO+B
NUTRILENT 8-24-8+2MgO+micr
NUTRILENT N 40-0-0+S
NUTRILENT P 0-25-0 

NUTRILENT RETARD
A gama de adubos NUTRILENT RETARD são fertilizantes 
granulados de elevada qualidade. Distinguem-se por terem 
azotos de libertação lenta e com incorporação de inibidores 
de mineralização do azoto (DCD, DMPP), diminuindo as 
perdas por volatilização e lixiviação, aumentando desta forma 
a absorção por parte das plantas. Salienta-se ainda o elevado 
teor de fósforo solúvel em água.
Podem ser aplicados em adubações de fundo ou cobertura.
EMBALAGEM: 25kg e Big Bag 600kg

NUTRILENT RETARD 20-7-9+MgO com DCD 
NUTRILENT RETARD 22-12-0 com DCD

25 Kg

ADUBO CE

NUTRILENT
RETARD



NUTRILENT +  8-3-3 4-6-10 4-3-16 
AZOTO (N) TOTAL % 8 4 4 
AZOTO (N) ORGÂNICO TOTAL % 6,2 3,7 3,6 
FÓSFORO (P2O5) TOTAL % 3 6 3 
ÓXIDO DE POTASSIO (K2O) TOTAL % 3 10 16 
CÁLCIO (CaO) TOTAL % 7,3 8 3,2 
MAGNÉSIO (MgO) TOTAL % 0,2 1 0,5 
FERRO (Fe) TOTAL % 0,4 0,8 0,9 
MATÉRIA ORGÂNICA % sms 70-80 45-50 45-55 
C/N  5-7 10-12 20-24 
pH  5,5-7,5 6-8 6-7 
EXTRATO HÚMICO TOTAL % sms 25-30 16-20 19-22 
ÁCIDOS HÚMICOS % sms 8-10 4,5-6 10-12 
ÁCIDOS FÚLVICOS % sms 17-20 11,5-14 10-12 
     
HUMIDADE MAXIMA % 8-12 10-14 10-14 
GRANULOMETRIA (90% PRODUTO) % < 10mm < 10mm < 10mm 
E. Coli NMP/g < 3 < 3 < 3 
Salmonella (ausencia/presencia en 25kg)  Ausência Ausência Ausência 
METAIS PESADOS CLASSE A A A 
CONDUTIVIDADE ELECTRICA  dS/m 16,7 51,2 57,9 
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Para além dos fertilizantes NUTRILENT+ já referidos, reunimos mais 3 fertilizantes para a agricultura 
biológica em forma de pellets.

25 Kg

ADUBO CE

NUTRILENT+

NUTRILENT +
A gama de adubos NUTRILENT+ são fertilizantes granulados 
de elevada qualidade. A sua composição rica em ácidos húmi-
cos e fúlvicos favorecem a absorção dos nutrientes por parte das 
plantas. Distinguem-se ainda por terem azotos de libertação 
lenta, diminuindo as perdas por volatilização e lixiviação, 
aumentando desta forma a absorção por parte das plantas. 
Têm um elevado teor de fósforo solúvel em água. Possuem 
magnésio e micronutrientes na sua composição.
Podem ser aplicados em adubações de fundo ou cobertura.
EMBALAGEM: 25 kg, Big Bag 600 kg

NUTRILENT + 4-6-12+2MgO+MO+mic.
NUTRILENT + 6-8-14+2MgO+B+MO+micr
NUTRILENT + 8-16-8+2MgO+MO+micr
NUTRILENT + 12-6-4+2MgO+MO+micr 
NUTRILENT + 6-10-20+2MgO+MO+micr  
NUTRILENT + 6-7-7+MO 
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ADUBOS CRISTALINOS FERTIRRIGAÇÃO
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NUTRIGOLD
NUTRIGOLD é a gama de fertilizantes cristalinos. São fabricados com as melhores matérias primas 
para o efeito de modo a favorecer a sua solubilidade e, consequentemente, os resultados da sua 
aplicação. 
A gama apresenta soluções para todo o tipo de culturas e para as diversas fases do ciclo vegetativo.

Existem outros tipos de formulações sobre consulta.

DOSES DE APLICAÇÃO
Produtos para utilização em fertirrigação:
  Solução mãe 15kg/hl
  Concentração da água de rega- 0,5-2gr/l
  Aplicações anuais/cultura 250-800kg/ha

EMBALAGEM: 25 Kg

NUTRIGOLD 
Azoto 

(N) 
total 

Azoto  
(N) 

nítrico 

Azoto  
(N) 

Amoniacal 

Azoto 
(N 

Ureico 

Fósforo 
(P2O5) 

Potássio 
(K2O) 

Cálcio 
(CaO) 

Magnésio  
(MgO) 

Cobre 
(Cu) 

EDTA 

Boro 
(B) 

Ferro 
(Fe) 

EDTA 

Manganês 
(Mn) 
EDTA 

Zinco 
(Zn) 

Molibdenio 
(Mo) 

13-5-25+10CaO 13 11,5 0 1,50 5 25 10  0,003  0,07 0,03 0,006 0,001 
14-5-25+7CaO 14 11,50 0 2,50 5 25 7  0,003  0,07 0,03 0,006 0,001 
14-7-14+14CaO 14 11,50 0 2,50 7 14 14  0,003  0,07 0,03 0,006 0,001 
11-0-46 11 2,0 1,0 8,0 0 46   0,002 0,01 0,023 0,01 0,002  
20-5-5+1.5MgO 20 1,4 13 5,6 5 5 0 1,5 0,003  0,07 0,03 0,006 0,001 
13-40-13 13 3,67 9,33 0 40 13 0  0,003  0,07 0,03 0,006 0,001 
15-5-30 15 8,48 6,52 0 5 30 0  0,003  0,07 0,03 0,006 0,001 
18-18-18 18 5,08 7,93 4,99 18 18 0  0,003  0,07 0,03 0,006 0,001 
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DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR* 

FRUTEIRAS 200 ml/100l  

HORTICULTURA 200-250 ml/100l  
FLORICULTURA 200 ml/100l  
ACTINÍDEA 200 ml/100l  
APLICAÇÃO FERTIRREGA: 200 – 400 l/1000m2 

* Aplicação Foliar: 2-3 aplic/ciclo até ao vingamento dos 
frutos.  

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
EXTRATO DE ALGAS 
(Ascophilum nodosum)            

22,00 

MATÉRIA ORGÂNICA                                                   3,00 
MOLIBDÉNIO (Mo) 1,50 
BORO (B) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

3,00 

ÓXIDO DE POTÁSSIO (K2O) 5,00 

 

 

  DOSAGEM 
 

APLICAÇÃO FOLIAR 100-150 g/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA  

HORTÍCOLAS 1,0-1,5 kg/ha 

VINHA, FRUTEIRAS, ACTINÍDEA E 
OLIVAL 

2,0-3,0 kg/ha 

  

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
FÓSFORO (P2O5) SOLÚVEL EM 
ÁGUA  

10,50 

BORO (B) SOLÚVEL EM ÁGUA 8,00 
MOLIBDÉNIO (Mo) 10,00 
AMINOÁCIDOS LIVRES 8,00 
 

BIOESTIMULANTES
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FLORATIVE
FLORATIVE é um excelente estimulante de floração e vingamento.
Formulação em pó à base de fósforo, boro, molibdénio e aminoácidos ativos com efeito 
sinergético e estimulante de floração e vingamento. Favorece também a engorda dos frutos. 
Com o FLORATIVE, são evitadas deficiências ou desequilíbrios na assimilação de boro e molibdénio, 
nutrientes essenciais para a planta nos processos de floração e frutificação.
Contém adjuvantes que favorecem a absorção foliar e radicular dos microelementos que fornece.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1 Kg e 5Kg

ENERGY MAX
ENERGY MAX é um concentrado líquido de algas marinhas (Ascophilum nodosum) com 
Molibdénio (Mo), Boro (B) e Potássio (K).  
ENERGY MAX aumenta toda a atividade da planta, atua diretamente na síntese de açúcares e de 
proteínas. Possui elevado efeito recuperador após stress provocado por agentes bióticos (pragas 
e doenças) e abióticos (frio, geadas, golpes de calor, etc). Melhora o rendimento e potencia o 
desenvolvimento, floração e engorda dos frutos. Pode ser aplicado via foliar e/ou fertirrega em 
todos os tipos de cultura. 

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 100-200 g/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 2,0-5,0 kg/ha 

 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
MATÉRIA ORGÂNICA TOTAL 50,00 
ÁCIDO ALGÍNICO 14,00 
POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

18,00 

 

ALGA TOP
ALGA TOP é um potente bioestimulante para a planta já que favorece todos os processos 
fisiológicos.
ALGA TOP é um extrato solúvel, 100% puro de algas marinhas frescas (Ascophilum nodosum). 
Pode ser aplicado via foliar e fertirrega em todas as culturas. Contém uma grande quantidade de 
ácido algínico e fito-hormonas naturais, que o tornam um bioestimulante especial indicado para os 
momentos críticos das culturas – enraizamento, crescimento, floração e engorda de frutos.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1kg e 5kg.

TESTES DE CAMPO
O uso de ALGA TOP e SICALCIO em três aplicações na cerejeira, na variedade Santina no Fundão, 
teve o seguinte impacto sobre o calibre:

O uso de ALGA TOP com SICALCIO em três aplicações após o vingamento promoveu o aumento 
de calibre da cereja e evitou o “rachamento” dos frutos. Mais de 70% das cerejas tratadas com 
ALGA TOP e SICALCIO obtiveram um calibre superior a 30, enquanto que os produtos da 
concorrência apenas apresentavam 45% das cerejas com esse calibre.
Também foi evidente o fato de no calibre 24-26 a aplicação de ALGA TOP e SICALCIO produzir um 
menor número de frutos desse calibre (3%), muito inferior aos produtos da concorrência (8% de 
cerejas com calibre entre 24-28).

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de
acordo com a recomendação técnica. 

BIOESTIMULANTES
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  DOSAGEM 
 

APLICAÇÃO FOLIAR 50 ml/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 0,5 l/ha 
 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AMINOÁCIDOS LIVRES 8,75 
AZOTO (N) 1,50 
POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

7,00 

(GLICINA 6,0% E PROLINA 2,75%) 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 150-300 cc/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 300-500 cc/ha 

 
 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
EXTRATO DE ALGAS 30,00 
ÁCIDO ALGÍNICO 6,00 
MANITOL 2,00 
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA 23,5 mS/cm 
pH 7,5 a 8,5 
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BIOESTIMULANTES

ALGA 30
ALGA 30 é um concentrado líquido de algas marinhas (Ascophilum nodosum). Pode ser utilizado em 
todos os tipos de culturas e nas suas diferentes fases de desenvolvimento. 
Aplicado por via foliar ou fertirrega, contém uma concentração equilibrada de ácido algínico, 
manitol e fito-hormonas naturais que fazem com que o produto seja um bioestimulante de alta 
eficácia. Atua como recuperador da planta em situações críticas como geadas, stress de calor, 
ataque de pragas e doenças, entre outros problemas. Potencia o desenvolvimento e floração das 
culturas, melhorando o rendimento das produções.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

STIM PLUS
STIM PLUS é uma solução de aminoácidos enriquecida com vitaminas que atua como um 
excelente bioestimulante de todos os processos fisiológicos das plantas. 
Melhora o desenvolvimento vegetativo, abrolhamento, floração, desenvolvimento do fruto, 
maturação e consequentemente as produções. Além disso, permite a recuperação da planta de 
situações adversas provocadas por stress biótico (pragas e doenças) e por stress abiótico 
(geadas, salinidade, seca, etc,). Pode ser aplicado por via foliar e fertirrigação.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l
 
 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 

APLICAÇÃO FOLIAR  

FRUTEIRAS 75-100 ml/100l  

HORTICULTURA 75-100 ml/100l  

FLORICULTURA 75-100 ml/100l  

ACTINÍDEA 75-100 ml/100l  
APLICAÇÃO FERTIRREGA 1,5-2,5 l/ha 

 
 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 

FÓSFORO (P2O5) TOTAL 5,00 
FÓSFORO (P2O5) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 5,00 

POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 20,00 

BORO (B) SOLÚVEL EM ÁGUA 1,50 
ZINCO (Zn) 1,00 
MOLIBDÉNIO (Mo) 0,50 
EXTRATO DE ALGAS  15,00 
CARBONO ORGÂNICO 8,00 
pH 8,00 
 

 DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR  

FRUTEIRAS 75-100 ml/100l  

HORTICULTURA 75-100 ml/100l  

FLORICULTURA 75-100 ml/100l  

ACTINÍDEA 75-100 ml/100l  
APLICAÇÃO FERTIRREGA 1,5-2,5 l/ha 

 
 

 COMPOSIÇÃO % (p/p) 

FÓSFORO (P2O5) TOTAL 5,00 
FÓSFORO (P2O5) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 5,00 

POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 20,00 

BORO (B) SOLÚVEL EM ÁGUA 1,50 
ZINCO (Zn) 1,00 
MOLIBDÉNIO (Mo) 0,50 
EXTRATO DE ALGAS  15,00 
CARBONO ORGÂNICO 8,00 
pH 8,00 
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BIOESTIMULANTES

ENERGY PLUS
ENERGY PLUS é um concentrado líquido de algas marinhas (Ascophilum nodosum) com fósforo, 
potássio, boro, zinco e molibdénio. Contém ainda alta concentração de fito-hormonas naturais que 
promovem os processos de engorda de frutos, favorecendo o seu calibre e grau brix. 
Pode ser aplicado por via foliar e/ou fertirrega em todos os tipos de cultura.

 

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 500ml, 1l e 5l

ENERGY TOP
ENERGY TOP é um concentrado líquido de algas marinhas (Ascophilum nodosum) com fósforo, 
potássio, boro, zinco e molibdénio. Contém ainda fito-hormonas naturais que promovem os 
processos de engorda de frutos, favorecendo o seu calibre e grau brix. Pode ser aplicado por via 
foliar e/ou fertirrega em todos os tipos de cultura.

Recomendado para todas as culturas. 
EMBALAGEM: 500ml, 1l e 5l

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto 
de acordo com a recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR  

CEREAIS 1-1,5 l/ha 

HORTÍCOLAS, FRUTEIRAS, VINHA E 
OLIVAL 

1,5-2 l/ha 

CITRINOS  2-2,5 l/ha 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 3-4 l/ha 
HIDROPONIA 1,5-2 l/ha por 

quinzena 
 
 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AMINOÁCIDOS LIVRES 2,14 
AZOTO TOTAL (N) 2,00 
POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

8,00 

DENSIDADE 1,14 g/cc 
pH 9,0 
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BIOESTIMULANTES

COLOR FRUIT
COLOR FRUIT é um adubo líquido especialmente indicado para incrementar a concentração de 
açúcar nos frutos.
COLOR FRUIT incorpora o "coloide Active" que o torna num produto revolucionário. Ativam-se 
assim os aminoácidos, sobretudo aqueles que favorecem o processo de maturação dos frutos, 
como a Metionina, a Fenilalanina e a Tirosina. 

Recomendado para todas as culturas
EMBALAGEM: 1l e 5l

IMPORTÂNCIA DOS AMINOÁCIDOS NA COLORAÇÃO DOS FRUTOS
As plantas necessitam de cerca de 20 aminoácidos para o seu metabolismo, pois a partir deles 
serão sintetizadas as proteínas e as enzimas necessárias para o crescimento e desenvolvimento 
dos vegetais. O COLOR FRUIT tem o seguinte aminograma:

Entre os aminoácidos necessários, o Ácido Glutâmico destaca-se como um aminoácido básico 
que tem grande importância, pois pode ser transformado em outros aminoácidos essenciais para 
o metabolismo das plantas pelo processo de transaminação.

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 
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BIOESTIMULANTES
 Além de suprir a necessidade de outros aminoácidos, o Ácido Glutâmico auxilia na assimilação do 
azoto e participa do processo de formação da clorofila. Entre os principais efeitos apresentados devido à 
sua aplicação, estão a economia de energia das plantas, estímulo para recuperação de stresses, 
melhoria da eficiência da adubação azotada e aumento da taxa fotossintética, resultando em ganhos de 
desenvolvimento e produtividade. 
 Entretanto, na natureza existem duas formas em que os aminoácidos podem ser encontrados, a forma 
"L" (Levógiro) e a forma "D" (Dextrógiro). A forma "L" é obtida a partir de células vivas, por exemplo, no 
processo de fermentação bacteriana (forma biologicamente ativa), sendo rapidamente assimilada pelas 
plantas. Já a forma "D" é produzida com base em células mortas atacadas com enzimas ou ácidos, 
resultando em D-aminoácidos que não são assimiláveis pelas plantas. 
 A Metionina é o precursor do Etileno, hormona libertada pelas plantas para acelerar a maturação dos 
frutos. O etileno proporciona maturação e coloração dos frutos. Tanto a Fenilalanina como a Tirosina são 
a base para a formação de flavonoides que dão cor aos frutos. Também são precursores das fito-alexinas, 
que fazem com que as plantas adquiram uma resistência perante a presença de fatores bióticos (doenças 
e pragas), muito importante sobretudo no processo de maturação, uma vez que nestas fases as paredes 
celulares amolecem. Assim, é possível alargar o período de conservação e armazenamento das colheitas.

 COLOR FRUIT tem péptidos de baixo peso molecular que 
atuam como transportadores favorecendo o transporte dos 
açúcares acumulados nas folhas para os frutos.
 A incorporação de Potássio, (COLOR FRUIT na forma 
assimilável), acentua os efeitos benéficos dos aminoácidos, 
intensificando o processo formação de açúcares e de 
maturação. A aplicação de COLOR FRUIT está recomendada 
para acelerar a maturação dos frutos, tanto a coloração como 
o grau Brix (açúcares) é alcançado ou intensificado no mesmo 
período de tempo.
 O mesmo acontece em culturas produtoras de açúcar, 
pois incrementa em mais de 10% a concentração de açúcar 
obtida. Além disso, também se aconselha a sua aplicação em 
culturas com frutos de maturação escalonada, pois a 
precocidade na maturação de uns frutos mais adiantados não 
influência na maturação dos frutos em desenvolvimento. Mais 
ainda, intensifica o desenvolvimento e tamanho destes, 
favorecidos pela lignificação de suas paredes celulares.



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 150-300 cc/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 10-50 l/ha 

 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AMINOÁCIDOS LIVRES 10,00 
AZOTO (N) TOTAL  5,00 
AZOTO (N) ORGÂNICO  2,00 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR  

HORTICULTURA 50-100 gr/hl (5 aplicações) 

FRUTEIRAS (INCLUI 
TROPICAIS E ACTINÍDEA) 

50-100 gr/hl (4 aplicações) 

VIDEIRA E OLIVEIRA 50-100 gr/hl (3 aplicações) 

MILHO, ALGODÃO E 
BATATA 

50-80 gr/hl (3 aplicações) 

APLICAÇÃO FERTIRREGA  

HORTICULTURA 3-5 kg/ha (3 aplicações) 

FRUTEIRAS (INCLUI 
TROPICAIS ACTINÍDEA) 

3-5 kg/ha (3 aplicações) 

VIDEIRA E OLIVEIRA 3-5 kg/ha (2 aplicações) 

MILHO, ALGODÃO E 
BATATA 

3-5 kg/ha (3 aplicações) 

 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AMINOÁCIDOS LIVRES 80,00 
MATÉRIA ORGÂNICA 
TOTAL 

92,00 

AZOTO (N) TOTAL (N) 13,00 
AZOTO (N) ORGÂNICO 12,00 
AZOTO (N) AMONIACAL 1,00 
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BIOESTIMULANTES

ULTRA STIM
ULTRA STIM é uma nova geração de estimulantes que combinam com níveis muito altos de 
aminoácidos livres (80%). Composto por proteínas vegetais, com uma grande quantidade de 
matéria orgânica e azoto orgânico que o convertem num produto inovador, versátil e com uma ação 
agronómica excelente.

 
 

Recomendado para todas as culturas. 
EMBALAGEM: 1kg e 5kg

AMINO 10
AMINO 10 é um bioativador dos processos metabólicos da planta. Devido ao seu aminograma 
único, o produto atua de forma rápida e eficaz, ajudando a planta a superar rapidamente qualquer 
stress causado por condições climáticas adversas, falta de irrigação ou fitotoxicidade causada por 
tratamentos inadequados.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 3,0-5,0 l/ha 

 
 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AMINOÁCIDOS LIVRES 2,00 
AZOTO (N) TOTAL  2,00 
AZOTO (N) ORGÂNICO 2,00 
POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

6,00 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 100-250 cc/hl 

(2-3 l/ha) 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 3-5 l/ha e aplicação (5 a 25 

l/ha) 
  

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
MATÉRIA ORGÂNICA 52,00 
AMINOÁCIDOS LIVRES 24,00 
AZOTO (N) ORGÂNICO 4,00 
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BIOESTIMULANTES

AMINO 24
AMINO 24 é um bioestimulante de absorção rápida, recomendado em culturas herbáceas e lenhosas 
quando é necessário aumentar a atividade da cultura.

Recomendado para todas as culturas. 
EMBALAGEM: 1l e 5

RAIZANTE
RAIZANTE é um bioativador especialmente desenhado para favorecer o desenvolvimento radicular 
da planta em momentos críticos. A sua fórmula combina aminoácidos, polissacarídeos, macro
e microelementos com fito-hormonas naturais de origem marinha, o que permite obter um 
enraizamento altamente eficiente. 

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 200-400 cc/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 5,0-10,0 l/ha 

 
 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AMINOÁCIDOS LIVRES 6,00 
AZOTO (N) TOTAL  3,00 
AZOTO (N) ORGÂNICO  2,50 
MATÉRIA ORGÂNICA 20,00 
DENSIDADE 1,1 
pH 6 
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BIOESTIMULANTES

RAIZANTE PLUS
RAIZANTE PLUS é um fertilizante líquido com extrato de algas marinhas (fonte natural de aminoácidos, 
fito-hormonas, etc) e outros elementos tais como enzimas. Favorece o desenvolvimento radicular 
da planta, conseguindo uma melhor absorção dos nutrientes e melhora, consequentemente, a
produtividade e qualidade das plantas.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 250ml, 1l e 5l

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



ADUBOS
CRISTALINOS
FOLIARES
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DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 300-500 gr/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 5-10 kg/ha 

 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AZOTO (N) TOTAL 25,00 
AZOTO (N) NÍTRICO 2,80 
AZOTO (N) AMONIACAL 4,70 
AZOTO (N) UREICO 17,50 
FÓSFORO (P2O5) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

10,00 

POTÁSSIO (K2O) SOLUVEL EM 
ÁGUA 

10,00 

ÓXIDO DE MAGNÉSIO (MgO) 
SOLÚVEL EM ÁGUA 

2,00 

BORO SOLÚVEL EM ÁGUA 0,50 
COBRE (Cu) COMPLEXADO COM 
EDTA 

0,002 

FERRO (Fe) COMPLEXADO COM 
EDTA 

0,06 

MANGANÊS (Mn) COMPLEXADO 
COM EDTA 

0,033 

MOLIBDÉNIO (Mo) 
COMPLEXADO COM EDTA 

0,001 

ZINCO (Zn) COMPLEXADO COM 
EDTA 

0,006 
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ADUBOS CRISTALINOS FOLIARES
A gama CRISTAGOLD são adubos apresentados na forma de cristais solúveis para aplicação foliar. 
Caraterizam-se por serem fabricados por matérias primas de excelente qualidade, permitindo a 
máxima absorção dos nutrientes pelas folhas, produzindo assim os melhores resultados.

CRISTAGOLD 25-10-10
Adubo foliar que combina um equilíbrio especialmente desenvolvido para a fase inicial de 
desenvolvimento vegetativo das culturas, com a ação bioestimulante do extrato de algas marinhas 
liofilizadas.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1kg e 5kg 

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 300-500 gr/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 5-10 kg/ha 

 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AZOTO (N) TOTAL 18,00 
AZOTO (N) NÍTRICO 6,50 
AZOTO (N) AMONIACAL 1,50 
AZOTO (N) UREICO 10,00 
PENTÓXIDO DE FOSFORO (P2O5) 
SOLÚVEL EM ÁGUA 

8,00 

POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

28,00 

BORO (B) SOLÚVEL EM ÁGUA 0,004 
FERRO (Fe) COMPLEXADO COM 
EDTA 

0,07 

MANGANÊS (Mn) COMPLEXADO 
COM EDTA  

0,03 

MOLIBDÉNIO (Mo) 
COMPLEXADO COM EDTA 

0,001 

ZINCO (Zn) COMPLEXADO COM 
EDTA 

0,006 
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ADUBOS CRISTALINOS FOLIARES

CRISTAGOLD 18-8-28+MIC
Fertilizante foliar que combina um equilíbrio especial no desabrolhar, mais especificamente na 
fase inicial do abrolho vegetativo nas culturas do Olival, com a ação de bioestimulantes de extrato 
de algas frescas leofilizado.

OUTRAS FORMULAÇÕES

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1kg e 5kg 
 
 

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de
acordo com a recomendação técnica.

CRISTAGOLD Azoto 
(N) 

Azoto (N) 
Ureico 

Azoto (N) 
Amoniacal 

Azoto (N) 
Nítrico 

Fósforo 
(P2O5) 

Potássio 
(K2O) 

Magnésio 
(MgO) 

Boro 
(B) 

Ferro 
(Fe) 

Manganês 
(Mn) 

Zinco 
(Zn) 

Cobre 
(Cu) 

Molibdénio 
(Mo) 

Cálcio 
(CaO) 

30-10-15 + ME 30 28,5 - 1,5 10 15 - 0,3 0,01 0,01 0,01 - - - 

25-5-5 + ME 25 12 13 - 5 5 - 0,01 0,02 0,01 0,002 0,002 - - 

20-20-20 20 18 - 2 20 20 - - - - - - - - 

21-0-9 + 14 Ca 21 8,5 0,5 12 0 9 - - - - - - - 14 

10-52-10 + ME 10 - 10 - 52 10 - 0,01 0,02 0,01 0,002 0,002 - - 

13-40-13 + ME 13 - 8,5 4,5 40 13 - 0,01 0,02 0,1 0,1 - 0,001 - 

0-25-50 - - - - 25 50 0,5 - - - - - - - 

11-0-45 + ME 11 - - 11 0 45 - 0,05 0,1 0,15 0,15 - - - 

12-6-36 + ME 12    6 36         

15-5-30 + ME 15 14 1 - 5 30 2 0,2 0,03 0,15 0,15 - 0,001 - 

 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 200-350 gr/hl  
APLICAÇÃO FERTIRREGA 2-3 kg/ha (repartido em 

2-3- regas) 
 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

5,50 

MAGNÉSIO (MgO) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

16,00 

MOLIBDÉNIO (Mo) MINERAL 4,00 
BORO (B) MINERAL  8,00 
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ADUBOS CRISTALINOS FOLIARES

ECOFLOR
ECOFLOR é uma formulação de potássio e magnésio de origem natural enriquecida com boro e 
molibdénio minerais que favorecem os processos de floração, vingamento e engorda dos frutos.
A aplicação de ECOFLOR previne ou corrige as deficiências ou desequilíbrios na assimilação de 
microelementos como boro e molibdénio, indispensáveis para a planta nos processos de floração 
e vingamento dos frutos.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

 

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de
acordo com a recomendação técnica.



ADUBOS 
LÍQUIDOS
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DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO VIA FERTIRREGA  

FRUTEIRAS 20-40 l/ha  

HORTÍCOLAS E ORNAMENTAIS 10-30 /ha  

 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AZOTO (N) TOTAL 9.00 
AZOTO (N) NÍTRICO 7.25 
AZOTO (N) UREICO 1.75 
ÓXIDO DE CÁLCIO (CaO) 
SOLÚVEL EM ÁGUA 

15.00 

DENSIDADE  1.24g/cm3 

pH 4.5 

 

ADUBOS LÍQUIDOS
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NITROCA
NITROCA é um fertilizante líquido que apresenta elevados níveis de azoto e cálcio, combinados 
com um complexo de bioestimulantes de nanopartículas GBA, favorecendo a assimilação do 
cálcio e evitando perdas de azoto por lixiviação.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 5l e 20l

BASIC +
BASIC+ é um fertilizante com aminoácidos que promove o crescimento, induz a floração e
promove o vingamento dos frutos. Pode ser aplicado em qualquer cultura por via foliar ou 
fertirrega.
 

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l 

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica.

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 250-300 cc/hl 
APLICAÇÃO FOLIAR NA RELVA 5-6 l/ha 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 5-6 l/ha 
HIDROPONIA 2-2,5 l/ha por 

quinzena 
 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AZOTO (N) TOTAL 
ORGÂNICO  

3,50 

FÓSFORO (P2O5) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

4,00 

POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

8,00 

ENXOFRE (SO3) 8,00 
CÁLCIO (CaO) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

4,50 

MAGNÉSIO (MgO) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

0,50 

MATÉRIA ORGÂNICA TOTAL 6,60 
AMINOÁCIDOS LIVRES 3,00 

 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 250-300 cc/hl 
APLICAÇÃO FOLIAR NA RELVA 5-6 l/ha 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 5-6 l/ha 
HIDROPONIA 2-2,5 l/ha por 

quinzena 
 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
SILÍCIO (SIO2) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

7,00 

POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

10,00 

DENSIDADE 1,16g/cc. 
pH 12,0 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 100-300 cc/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 5-20 l/ha 

 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AZOTO (N) TOTAL  3,00 
AZOTO (N) UREICO  3,00 
POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL 
EM ÁGUA. 

34,00 
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ADUBOS LÍQUIDOS

POTÁSSIO 34
POTÁSSIO 34 é um fertilizante NK na forma de concentrado solúvel, muito rico em potássio e com 
uma dose adequada de agente complexante. Especialmente criado para ser utilizado tanto pela 
via foliar como pela rega, como complemento do fertilizante de fundo durante a fase de 
maturação da fruta para melhorar o seu calibre, aparência e qualidade.

Culturas recomendadas: horticultura, morango, banana, citrinos, fruteiras diversas, beterraba, 
cereais, videira, olival, actinidia, ornamentais. 
EMBALAGEM: 1l e 5l

SI POTÁSSIO 
SI POTÁSSIO é um fertilizante líquido que confere rigidez e elasticidade ao fruto, e posteriormente 
uma maior resistência pós-colheita. Este fertilizante é aplicado por via foliar no desenvolvimento 
do fruto, endurecendo a epiderme e criando uma micro película invisível que vai servir de 
proteção ao fruto, evitando problemas de “cracking” e de fungos.

Culturas recomendadas: culturas horticolas, morango, banana, citrinos, fruteiras diversas, 
actinídea, beterraba, cereais, videira, olival e plantas ornamentais.
EMBALAGEM: 1l e 5l

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 500-1000 cc/hl 

2-3 aplic. 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL 
EM ÁGUA  

22,00 
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ADUBOS LÍQUIDOS

POTÁSSIO NEUTRO
POTÁSSIO NEUTRO é uma fonte de potássio para todas as culturas sem nitratos, sulfatos, fosfatos, 
carbonatos e até cloretos. O produto tem um pH neutro que, junto com sua formulação especial, 
permite combinar o produto com fertilizantes foliares, microelementos, complexados e a maioria 
dos produtos fitossanitários.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica.



CORRETORES
CARÊNCIAS
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DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 3-5 l/ha com volumes de 

água entre 200 e 500 l/ha. 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 10 l/ha repetição a cada 7-10 

dias. 
 
  

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
CÁLCIO (CaO) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

32,40 

ZINCO (Zn) 1,80 
BORO (B) SOLÚVEL EM 
ÁGUA  

0,20 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 

CITRINOS, OLIVAL E VIDEIRA 200-400 gr/hl 

HORTÍCOLAS E MORANGO 100-300 gr/hl 

FRUTEIRAS 300-400 gr/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 

CITRINOS, OLIVAL E VIDEIRA 40-90 kg/ha 

HORTÍCOLAS E MORANGO 20-50 kg/ha 

FRUTEIRAS 40-90 kg/ha 

 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
CÁLCIO (CaO) SOLÚVEL EM ÁGUA 30,00 
BORO (B) SOLÚVEL EM ÁGUA 2,00 
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CORRETORES DE CARÊNCIAS

CALBORO
CALBORO é um corretor muito rico em cálcio que apresenta a combinação de dois agentes 
complexantes: ácido glucónico e ácidos policarboxílicos. É usado na prevenção e controlo de 
estados de deficiência ou desequilíbrios na assimilação de cálcio.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1kg e 5kg

CALCIBOR Zn
CALCIBOR Zn é uma formulação líquida altamente concentrada com um teor de cálcio 2,5 vezes 
maior relativamente aos fertilizantes líquidos à base de cloretos e nitratos. A sua aplicação é eficaz 
e segura para a cultura, apesar do elevado teor de cálcio. CALCIBOR Zn é absorvido rapidamente e 
o seu efeito no interior da planta é de longa duração. A aplicação do produto garante um aumento 
generalizado da qualidade dos frutos.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO VIA FERTIRREGA 3-5 l/ha  

 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
CÁLCIO (CaO) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

15,00 

MAGNÉSIO (MgO) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

0,50 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 250-350 cc/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 3-5 l/ha  

 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
CÁLCIO (CaO) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

15,00 

MAGNÉSIO (MgO) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

5,00 

BORO (B) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

0,50 

AMINOÁCIDOS LIVRES 6,00 
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CORRETOR DE CARÊNCIAS

CALCIMAG FLOW
CALCIMAG FLOW é um corretor de deficiências de cálcio, magnésio e que combina uma alta
concentração de nutrientes, com aminoácidos, favorecendo a máxima 
assimilação dos mesmos. A aplicação do produto garante um aumento generalizado na 
qualidade dos frutos.  

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

CALCIMAG PLUS
CALCIMAG PLUS é uma solução concentrada de cálcio e magnésio combinado com uma alta 
concentração de um bioestimulante BHM. Este bioestimulante vai favorecer a absorção do cálcio 
e do magnésio por via radicular. A aplicação do produto garante um aumento generalizado da 
qualidade do fruto, aumentando também uma maior resistência a doenças fúngicas pós-colheita. 
Previne e corrige de forma imediata as deficiências de cálcio na planta.

Recomendado para todas as culturas. 
EMBALAGEM: 1l e 5l
 

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR  

FRUTEIRAS 300-400 gr/hl 

HORTÍCOLAS 600-800 gr/hl 

OLIVAL 200-400 gr/hl 

BETERRABA 600-1000 gr/hl 

VINHA 200-300 gr/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA  

FRUTEIRAS 3-6 kg/ha 

HORTÍCOLAS 3 kg/ha 

OLIVAL 3 kg/ha 

BETERRABA 12 kg/ha 

VINHA 3-6 kg/ha 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
BORO (B) SOLÚVEL EM ÁGUA 16,00 
ZINCO (Zn) 1,50 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 100-200 cc/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 3-10 l/ha 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
CÁLCIO (CaO) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

20,00 

ÓXIDO DE SILÍCIO (SiO) 23,00 
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CORRETOR DE CARÊNCIAS

SICALCIO
SICALCIO é uma suspensão concentrada de silicato de cálcio indicado como um fortificante de 
tecidos vegetais para aplicação foliar ou radicular. Atua aumentando a resistência da cultura a 
ataques fúngicos, aumentando ao mesmo tempo a qualidade da fruta.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

BOROZIN
BOROZIN é um produto formulado com boro e zinco, utilizado durante as fases de maior
atividade das plantas e quando sejam visíveis sintomas de carência.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1kg e 5kg

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 

OLIVAL 400-1000 cc/hl, 
após a brotação. 

CRUCÍFERAS, GIRASSOL E BETERRABA 3-5 kg/ha  em 
500l de água. 

FRUTÍCOLAS 2 kg/ha  em 
1000l de água. 

VINHA 2 kg/ha em 250l 
de água. 

 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AZOTO (N) TOTAL 3,00 
MAGNÉSIO (Mg) SOLÚVEL EM 
ÁGUA  

20,00 

MAGNÉSIO (Mg) 
COMPLEXADO POR LS 

20,00 

BORO (B) SOLÚVEL EM ÁGUA 8,50 
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CORRETOR DE CARÊNCIAS

BORO TOP
BORO TOP é uma solução de boro etanolamina utilizada como corretor de carências deste 
elemento em questão.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

BORIMAG
BORIMAG é um corretor de carências muito rico em magnésio e boro, em forma de pó solúvel, 
especialmente indicado para aplicação foliar. Recomendado para olival, crucíferas, frutícolas, 
girassol, beterraba, vinha e em qualquer cultura com carências deste tipo.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1kg e 5kg

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 

 

DOSAGEM 
 APLICAÇÃO FOLIAR 100-400cc/hl (total de 

3l/ha) 

 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
BORO (B) SOLÚVEL EM ÁGUA 11,00 

 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 50-200 gr/hl (total 0,75-1,5 

kg/ha) 
 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
BORO(B) SOLÚVEL EM ÁGUA   0,50 
COBRE (Cu) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

0,30 

FERRO (Fe) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

7,00 

MANGANÊS (Mn) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

3,30 

MOLIBDÉNIO (Mo) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

0,20 

ZINCO (ZN) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

0,60 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 200-400 cc/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 3-6 l/ha 

 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
MAGNÉSIO (MgO) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

33,00 
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CORRETOR DE CARÊNCIAS

MAG TOP
MAG TOP é uma suspensão de magnésio concentrada que apresenta uma percentagem (33%) de 
MgO altamente assimilável. O produto não apresenta sulfatos nem nitratos que dificultam a 
solubilidade e mistura nos depósitos de tratamento. É fabricado com a Tecnologia AVISE (Alta 
Viscosidade Estabilizante) que permite maior durabilidade do produto e simultaneamente 
aumenta a absorção ao nível foliar.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

MICROMIX 2
MICROMIX 2 é um corretor de carências de micronutrientes de aplicação foliar. A sua aplicação 
vai prevenir ou corrigir desequilíbrios na assimilação de micronutrientes em culturas lenhosas e 
herbáceas.

Recomendado para todas as culturas 
EMBALAGEM: 1kg e 5kg 

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 200-300 gr/hl  

APLICAÇÃO FERTIRREGA Concentrações nunca 
superiores a 5% 

 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
ÓXIDO DE MAGNÉSIO (MgO) 
SOLÚVEL EM ÁGUA  

12,00 

AZOTO (N) TOTAL 4,00 
COBRE (Cu) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

0,50 

COBRE (Cu) COMPLEXADO 
COM EDTA  

0,50 

MANGANÊS (Mn) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

3,30 

ZINCO (Zn) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

14,00 

MOLIBDÉNIO (Mo) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

 0,10 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 50-200 gr/hl (total 0,75-1,5 

Kg/ha) 
 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
BORO(B) SOLÚVEL EM ÁGUA   0,50 
COBRE (Cu) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

0,30 

FERRO (Fe) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

7,00 

MANGANÊS (Mn) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

3,30 

MOLIBDÉNIO (Mo) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

0,10 

ZINCO (ZN) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

0,60 
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CORRETOR DE CARÊNCIAS

MICROMIX
MICROMIX é um corretor de carências de micronutrientes complexados por EDTA (exceto boro e 
molibdénio) de aplicação foliar. A sua aplicação vai prevenir ou corrigir desequilíbrios na
assimilação de micronutrientes em culturas lenhosas e herbáceas.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1kg e 5kg 

MICRO MAG
MICRO MAG é um complexo de micronutrientes complexados por EDTA + EDDHA (exceto boro), 
apresentado sob a forma de microgrânulo solúvel. A sua aplicação vai prevenir ou corrigir 
desequilíbrios na assimilação de micronutrientes em culturas lenhosas e herbáceas..

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1kg e 5kg

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 

recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 200-500 cc/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 5-10 l/ha 
 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
MANGANÊS (Mn) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

3,50 

MANGANÊS (Mn) 
COMPLEXADO POR AG 

3,50 

ZINCO (Zn) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

3,50 

ZINCO (Zn) COMPLEXADO 
POR AG 

3,50 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 300-550 gr/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 3-5 kg/ha 
HIDROPONIA 1,5-2,5 kg/ha 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
MANGANÊS (Mn) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

15,00 

ZINCO (Zn) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

17,00 
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CORRETOR DE CARÊNCIAS

MICRO Mn Zn WG
MICRO Mn Zn WG é um corretor de zinco (Zn) e manganês (Mn) que apresentam micronutrientes 
em forma de grãos dispersíveis. A sua aplicação vai prevenir ou corrigir desequilíbrios na assimilação 
de micronutrientes em culturas lenhosas e herbáceas.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1kg e 5kg

MICRO Mn Zn
MICRO Mn Zn é um corretor de zinco (Zn) e manganês (Mn) que apresentam micronutrientes 
complexados por ácido glucónico o que permite aumentar a eficácia dos tratamentos realizados 
tanto por via foliar como por fertirrigação. A sua aplicação vai prevenir ou corrigir desiquilíbrios na 
assimilação de micronutrientes em culturas lenhosas e herbáceas.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

 

 
 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 COMPOSIÇÃO % (p/p) 
FERRO (Fe) SOLÚVEL EM 
ÁGUA COMPLEXADO COM 
EDDHA 

6,00 

ISÓMERO ORTO-ORTO 4,80 
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CORRETOR DE CARÊNCIAS

MICRO Zn
MICRO Zn é um corretor de zinco completamente complexado por EDTA em forma de pó solúvel 
para uma aplicação via foliar e/ou fertirrigação. O produto é recomendado para um controlo 
preventivo e curativo de estados de deficiência devido a carência ou desequilíbrios na assimilação 
de zinco (Zn) em citrinos, cereais, árvores frutíferas, milho, pêssego e culturas de alta produção. 
É aconselhável aplicar no início do abrolhamento em plantações lenhosas e antes da floração nas 
colheitas herbácea ou em qualquer caso, antes do aparecimento dos sintomas.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1kg e 5kg

MICRO Fe
MICRO Fe é um  corretor de clorose férrica de grande solubilidade. Especialmente indicado em 
solos com pH alto e alto teor de cálcio e sódio. O produto é complexado com EDDHA, é aplicável 
via solo e atua para manter o ferro disponível para a planta de forma assimilável, mesmo nas 
piores condições. A sua grande proporção de isómero orto-orto torna-o especialmente ativo na 
correção de deficiências de ferro, dando uma resposta rápida e atividade prolongada.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM:  1kg e 5Kg

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de 
acordo com a recomendação técnica.

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 50-100gr/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 4-12 kg/ha  

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
ZINCO (Zn) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

15,00 

ZINCO (Zn) COMPLEXADO 
COM EDTA 

15,00 

 

 DOSAGEM 
 
CITRINOS, FRUTAS, OLIVAL E AVELÃ:  

VIVEIRO 2-5 gr/m2 

TRANSPLANTAÇÃO 10-15 gr/planta 

INÍCIO DE PRODUÇÃO 15-40 gr/planta 

EM PLENA PRODUÇÃO 50-100 gr/planta 

VIDEIRA E BANANEIRA  

ÁRVORES JOVENS 3-10 gr/pé 

VIDEIRA E BANANEIRA 15-30 gr/pé 

HORTÍCOLAS E ORNAMENTAIS  

INÍCIO DO CULTIVO 1-3 gr/m2 

DESENVOLVIMENTO COMPLETO 3-5 gr/m2 
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DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 300-400 cc/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 4-6 l/ha 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AMINOÁCIDOS  2,00 
AZOTO (N) TOTAL SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

2,00 

AZOTO (N) TOTAL SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

2,00 

POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL EM 
ÁGUA  

8,00 

 

ANTI STRESS
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STRESS OSMOTICO
STRESS OSMOTICO é um fertilizante líquido especial, composto por agentes osmóticos (açúcares 
e aminas quaternais) e péptidos de baixo peso molecular. É particularmente adequado para a 
regulação osmótica da planta contra o stress abiótico (seca, cheias, salinidade, frio, calor, etc.). 
Estes tipos de stress aumentam o potencial osmótico da planta, limitando a entrada de água e 
nutrientes por difusão passiva. Nestas situações, o caminho alternativo, é a aquisição de nutrientes 
com gasto energético, o que enfraquece a planta e reduz a sua produção. STRESS OSMOTICO 
estimula o crescimento e tamanho da fruta. A formulação do STRESS OSMOTICO contém "solutos 
compatíveis" com função de reguladores osmóticos (Glicina e Inositol), auxiliados por péptidos de 
baixo peso molecular, favorecem a sua absorção e assimilação. 

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

STRESS ACTIVE
STRESS ACTIVE induz a floração em certas espécies, em condições de período não indutivo. 
Favorece, aumenta e uniformiza o avanço da floração. Estimula a germinação, dá origem a um 
maior número de gomos e, consequentemente, aumenta a produção da cultura. STRESS ACTIVE 
incorpora uma alta percentagem de precursores de aminoácidos das poliaminas (Arginina, Prolina 
e Glicina) que determinam a indução do gomo e aumentam a brotação. 

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 300-350 cc/h 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 6-7 l/ha l 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AMINOÁCIDOS  22,0 
INOTISOL (C6H12O6) 2,0 
DENSIDADE 1.08 g/cc 
pH 3.65 
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DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 150-350 l/ha por 

ano 
 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AZOTO (N) TOTAL  1,00 
AZOTO (N) ORGÂNICO 1,00 
MATÉRIA ORGÂNICA 
TOTAL 

42,00 

EXTRATO HÚMICO TOTAL 37,00 
ÁCIDOS FÚLVICOS 37,00 
POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

1,00 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 80-100 l/ha 

 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
EXTRATO HÚMICO TOTAL 22,00 
ÁCIDOS HÚMICOS 12,00 
ÁCIDOS FÚLVICOS  10,00 
POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

6,00 

 

ACONDICIONADORES DE SOLOS

49

HUMIFUL 22
HUMIFUL 22 é uma matéria orgânica líquida, rica em ácidos húmicos e fúlvicos, aplicável em 
qualquer cultura via sistema de rega. Possui alta concentração de ácidos húmicos provenientes de 
leonardita americana que aumentam a assimilação de nutrientes minerais, melhoram a estrutura 
do solo, a capacidade de retenção de água e a fertilidade. 

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l, 5l e 20l

FULVITAL 37
FULVITAL 37 é uma matéria orgânica vegetal. A sua aplicação melhora as caraterísticas 
físico-químicas e biológicas do solo, melhorando a sua estrutura e equilibrando a população 
microbiana do mesmo.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l, 5l, 20l, 200l e 1000l

 
 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 4-7 kg/ha (2 a 3 

aplicações) 
 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
MATÉRIA ORGÂNICA TOTAL 72,00 
EXTRATO HÚMICO TOTAL 72,00 
ÁCIDOS HÚMICOS 56,00 
ÁCIDOS FÚLVICOS 16,00 
POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

8,00 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 100-150 l/ha por ano 

 
 

COMPOSIÇÃO % (p/v) 
MATÉRIA ORGÂNICA 
TOTAL 

74,00 

EXTRATO HÚMICO TOTAL 50,00 
ÁCIDOS FÚLVICOS 50,00 
AZOTO (N)TOTAL 1,30 
AZOTO (N) ORGÂNICO  1,30 
FÓSFORO (P2O5) TOTAL 2,00 
POTÁSSIO (K2O) SOLÚVEL 
EM ÁGUA 

2,55 
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ACONDICIONADORES DE SOLO

FULVITAL 50
FULVITAL 50 é uma matéria orgânica líquida rica em ácidos fúlvicos. Recomenda-se a sua 
utilização para melhorar as caraterísticas físico-químicas e biológicas do solo, melhorando a sua 
estrutura e equilibrando a população microbiana do mesmo.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l, 5l, 20l, 200l e 1000l

HUMIC GOLD
HUMIC GOLD é uma matéria orgânica sólida proveniente de leonardita com alto teor de ácidos 
húmicos 100% solúveis e ativos. A aplicação deste produto favorece o desenvolvimento radicular, 
atua diretamente sobre a estrutura do solo, favorece a vida microbiana do solo, favorece e otimiza 
a retenção de água em todos os tipos de solo, aumenta a capacidade de troca catiónica do solo, 
melhorando a absorção de nutrientes e desse modo facilitando a nutrição da planta. Melhora a 
resistência das plantas a condições de stress; reduz a lixiviação de nitratos e fixa metais pesados.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 4kg
 
  
 
 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 
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ACONDICIONADORES DE SOLO

HUMITEC
HUMITEC é uma leonardita natural proveniente de massas florestais fossilizadas e humificadas 
durante cerca de 40 a 60 milhões de anos.
Contêm grande quantidade de matéria orgânica, ácidos húmicos, incluindo toda a gama de 
microelementos naturais que se encontram sob a forma de sulfatos, carbonatos e silicatos, todos 
eles quelatados por ação dos ácidos húmicos.
A sua utilização é recomendada para a preparação e correção de todo o tipo de solos e culturas. 
Pode aplicar-se isoladamente ou em conjunto com fertilizantes químicos.
O HUMITEC pode aplicar-se por todo o solo ou localizadamente.

COMPOSIÇÃO:

Contém ainda: Ferro (Fe), Zinco (Zn) e Cobre (Cu).

COMPOSIÇÃO Total s.m.s Pó Grão 
MATÉRIA ORGÂNICA TOTAL 35,7% 50,6% 55,0% 
CARBONO ORGÂNICO 15,1% 21,3% 23,2% 
EXTRATO HÚMICO TOTAL 26,0% 36,8% 40,0% 
ÁCIDOS HÚMICOS 19,5% 27,6% 30,0% 
ÁCIDOS FÚLVICOS 6,5% 9,2% 10,0% 
AZOTO (N) TOTAL   2,0% 
AZOTO (N) ORGÂNICO   2,0% 
ENXOFRE (SO3)   5,0% 
SILÍCIO (SiO2)   24% 
HUMIDADE MÁXIMA 35,0% 8,0%  
DENSIDADE (kg/l) 0,700 0,850  

Relação C/N 11,6 
Condutividade elétrica (dS/m) 0,5 
pH 6,0 
C.T.C (meq/100g) 96,0 
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ACONDICIONADORES DE SOLO

Forma complexo argilo-húmico e melhora a estrutura do solo 

                      Aumenta a capacidade de troca catiónica (CTC) 

Quelata e desbloqueia nutrientes e sais minerais 

             Aumenta e regula a retenção de água no solo 

Reduz a salinidade e a condutividade elétrica dos solos 

       Contém toda a gama de micronutrientes naturais 

Favorece a microfauna e microflora do solo 

     Estimula a formação, crescimento e respiração das raízes 

Aumenta a fertilidade dos solos azotados 

Principais Propriedades:

Doses recomendadas por kg/ha/ano para diferentes tipos de cultura:

EMBALAGEM: 25kg e Big Bag 600kg

 As dosagens podem variar em função do tipo de cultura e clima. Devem ser ajustadas segundo o 
aconselhamento de um Técnico.

Tipo de cultura PÓ Grão 
Bananas 300-500 225-425 
Actinídea 300-500 225-425 
Citrinos e frutas mediterrânicas 150-350 125-325 
Uvas de mesa 125-325 100-300 
Vinha e olival 100-300 75-275 
Abacate, manga e papaia 200-400 150-350 
Hortaliças, tomate e espargos 250-450 175-375 
Arroz, trigo e outros cereais 25-125 20-120 
Milho, soja, sorgo, pastagem, etc 50-150 35-135 
Cana de açúcar e palma africana 100-300 75-200 
Ananás, café e cacau 150-350 125-375 
Melão e melancia 100-300 75-200 
Morango, framboesa e amora 125-375 100-300 
Frutas tropicais 150-350 125-375 
Flores, jardins e relvados 400-600 300-500 
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OUTROS
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DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 200-300 cc/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 3-5 l/ha  

 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
COBRE COMPLEXADO POR 
HGA 

8,00 

COBRE SOLÚVEL EM ÁGUA 
(Cu) 

7,00 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 150-300 cc/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 2-3 l/ha  
  

 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
COBRE COMPLEXADO POR 
HGA 

23,00 

COBRE METAL (Cu) 7,00 
ÁCIDOS GLUCÓNICOS 20,00 
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OUTROS

Phytotec GLUCOCOBRE
Phytotec GLUCOCOBRE é uma solução de cobre à base de heptagluconatos, açúcares redutores e 
ácidos polihidroxicarboxilixos, que se carateriza por uma excelente absorção por via foliar e
radicular. Utiliza-se como fonte de cobre na prevenção e correção de carências devido a deficiências 
ou desequilíbrios na assimilação deste elemento. A aplicação de Phytotec GLUCOCOBRE vai:
- Aumentar as fitoalexinas na planta, que favorecem o controlo de várias doenças;
- Diminuir as resistências por parte dos agentes patogénicos dado que pode ser aplicado por via 
foliar ou radicular;
- Aumentar o vigor das plantas, promovendo maior resistência a condições de stress, o que favorece 
maiores produções.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

Phytotec GLUCOX
Phytotec GLUCOX é uma solução complexada por ácido heptaglucónico. Carateriza-se pela sua fácil 
absorção e subsequente translocação por toda a planta. É utilizado como fonte de cobre na 
prevenção e correção de carências devido a carências ou desequilíbrios na assimilação desse 
elemento.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR* 300-500 ml/hl 
APLICAÇÃO SOLO  

1cc/planta em horticultura 

5cc/planta em árvores jovens 

100cc/planta em arvores em produção 

 
*Deverá pulverizar toda a planta. Aplicar em todas as 
culturas, exceto em pessegueiro, nectarina e ameixa. 
Pode ser aplicado ao longo do ciclo das culturas, 
especialmente em fases de grande atividade vegetativa. 
Pode ser aplicado em culturas lenhosas pós colheita. 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
AZOTO (N) TOTAL  5,00 
AZOTO (N) UREICO  5,00 
COBRE SOLÚVEL EM ÁGUA 
(Cu) 

1,75 

COBRE COMPLEXADO POR 
LS(Cu) 

1,75 

MANGANÊS (Mn) SOLÚVEL EM 
ÁGUA  

0,75 

MANGANÊS (Mn) 
COMPLEXADO POR LS  

0,75 

ZINCO (Zn) SOLÚVEL EM 
ÁGUA  

0,50 

ZINCO (Zn) COMPLEXADO 
POR LS  

0,50 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR* 150-300 ml/hl 

 
*O valor depende do nível de deficiência na cultura. Em 
caso de necessidade repetir o tratamento após 10 dias. 
Evitar as horas de maior calor. 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
ZINCO SOLÚVEL EM ÁGUA 
(Zn) 

2,00 

ZINCO COMPLEXADO POR AG 
(Zn) 

2,00 
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OUTROS

Phytotec SETAS
O Phytotec SETAS é um corretor de zinco líquido, para aplicação foliar, complexado por AG e 
co-formulado com óleos essenciais de plantas do género lauraceae, que aumenta a eficácia do tratamento, 
melhorando o estado geral da cultura.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

Phytotec PREVENTOX
Phytotec PREVENTOX é um concentrado líquido especialmente desenvolvido para favorecer a 
síntese e acumulação de compostos fenólicos e fitoalexinas. Carateriza-se por ser um produto 
altamente estável e de absorção rápida. Atua aumentando a resistência da planta a fungos que 
provocam podridões de caule, colo e raízes.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 100-150 cc/hl 

 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
POTÁSSIO (K2O) 2,50 
ENXOFRE (SO ) 5,00 
  
pH 6,0-7,0 (1%) 
DENSIDADE 1,1 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR 150-300 cc/hl 
APLICAÇÃO FERTIRREGA 2-3 l/ha  
  

 
 

COMPOSIÇÃO % (p/v) 
AZOTO (N) TOTAL (NÍTRICO) 3,00 
FÓSFORO (P2O5) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

20,00 

CÁLCIO (CaO) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

8,5,00 

pH 3,0 
DENSIDADE 1,3 
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OUTROS

Phytotec FOSFITO Ca
Phytotec FOSFITO Ca é um adubo com azoto, fósforo (na forma de fosfito) e cálcio. 
O estado em que se encontra o fósforo (ião fosfito) fornece ao produto uma atividade antifúngica 
e fungistática, pois induz a formação de fitoalexinas. 
Phytotec FOSFITO Ca para além de prevenir as carências de cálcio, ao mesmo tempo, induz na 
cultura uma defesa perante fungos endoparasitários, em especial oomicetas (míldios).

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

Phytotec  HACKER
Phytotec  HACKER é um fertilizante rico em potássio e enxofre. Quando aplicado à planta promove 
resistência ao ataque de aranhiço vermelho e outros ácaros.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 

3



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FERTIRREGA* 5-7 l/ha 
 

*Realizar no mínimo 3 tratamentos em cada 15-20 dias 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
ÁCIDO ALGÍNICO 1,50 
MANITOL 0,50 

 

 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR* 200-400 cc/hl 

 
*O valor depende do nível de deficiência na cultura. Em 
caso de necessidade repetir o tratamento após 10 dias. 
Evitar as horas de maior calor. 
 
 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
CÁLCIO (CaO) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

2,00 

CÁLCIO (CaO) COMPLEXADO 
POR LS  

2,00 

AMINOÁCIDOS LIVRES 2,00 
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OUTROS

Phytotec INSECT
Phytotec INSECT é um corretor de cálcio líquido para aplicação foliar, complexado com LS, 
aminoácidos e co-formulado com óleos essenciais de plantas do género myrtaceae que permitem 
aumentar a eficácia do tratamento.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

Phytotec  NEMAX L
Phytotec  NEMAX L é um extrato líquido de Ascophylum nodosum. É um produto de aplicação 
radicular, co-formulado com azeites essenciais de plantas do género asteraceae e fabaceae, que 
permite aumentar a eficiência do tratamento, melhorando o desenvolvimento radicular da cultura.
A aplicação de Phytotec NEMAX L maximiza a assimilação e translocação dos nutrientes, diminuindo 
possíveis situações de carências, favorecendo o fortalecimento das plantas.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica. 



 

DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR* 100-300 ml/hl 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
MANGANÊS (Mn) SOLÚVEL EM 
ÁGUA  

1,10 

ZINCO (Zn) SOLÚVEL EM 
ÁGUA  

2,30 

 

OUTROS

Phytotec  CITRABAX
Phytotec CITRABAX é um corretor de deficiências de manganês e zinco de aplicação foliar. A sua 
formulação possui um óleo essencial de citrinos que o torna num poderoso adjuvante. 
Deste modo melhora a distribuição das gotas sobre a planta, maximizando a sua adesão e difusão, 
promovendo uma maior eficiência das aplicações foliares.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

Phytotec ACA
O Phytotec ACA é um corretor de cálcio líquido para aplicação foliar, complexado por AG e 
co-formulado com óleos essenciais de plantas do género lauraceae, que aumenta a eficácia do 
tratamento, melhorando o estado geral da cultura.

Recomendado para todas as culturas.
EMBALAGEM: 1l e 5l

 As doses indicadas são orientativas, podendo alterar-se a estratégia de aplicação do produto de acordo com a 
recomendação técnica.
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DOSAGEM 
 
APLICAÇÃO FOLIAR  100-300 ml/hl 

 

COMPOSIÇÃO % (p/p) 
CÁLCIO (CaO) SOLÚVEL EM 
ÁGUA 

2,00 

CÁLCIO (CaO) COMPLEXADO 
POR LS  

2,00 

AMINOÁCIDOS LIVRES 2,00 

 



Elaboração e acompanhamento de projetos:
- Jovens agricultores;
- Investimentos na exploração agrícola e florestais.
Instalação de sistemas de rega.
Instalação de reservatórios para água.
Comercialização de fertilizantes para a agricultura.
Consultadoria agrícola: análises de solo, folha, fruta, água e 
outros.
Acompanhamento técnico de explorações agrícolas.




