
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

BIOESTIMULANTES

www.tradecorp.pt

Aminoácidos livres

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

Composto por aminoácidos livres num equilíbrio adequado às necessidades das plantas, o que garante 
uma ação biológica imediata e eficaz. O processo de hidrólise da Tradecorp origina um conteúdo máximo 
de aminoácidos livres (100%) que é o principal critério de qualidade para este tipo de produtos e garantia 
de uma ação biológica ótima e rápida.

-  Estimula o desenvolvimento e vigor vegetativo das plantas.

-  Ajuda as plantas a ultrapassar condições de stress (hídrico, térmico, de transplantação e/ou provocado 
por ataques de pragas ou doenças, fitotoxicidade), aumentando a sua resistência.

-  Favorece o vingamento dos frutos, o seu calibre, a sua coloração e o seu teor em açúcar.

-  Melhora as produções quer em quantidade quer em qualidade. 

-  Quando misturado com outros produtos sistémicos aumenta a sua absorção e translocação mo interior da 
planta, aumentando a eficácia do tratamento.
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BIOESTIMULANTES

COMPOSIÇÃO

-  Aminoácidos livres: 11% (p/v) ou 10% (p/p)

-  Azoto (N) total: 4,7% (p/v) ou 4,3% (p/p)

-  Matéria orgânica: 22% (p/v) ou 20% (p/p)

-  pH: 4,3

- Densidade: 1,10

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do 
nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas caraterísticas previstas na Lei.

Inscrito no Registo Nacional de Matérias Fertilizantes não harmonizadas com o nº 487/2021 pela DGAE
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CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Efetuar 3 a 4 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura

APLICAÇÃO FOLIAR

Cereais 2-3 L/ha

Fruteiras 2-3 L/ha

Hortícolas 2-3 L/ha

Olival 2-3 L/ha

Vinha 2-3 L/ha

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  O DELFAN é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos.
-  Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.
-  O DELFAN pode ser usado como adjuvante na pulverização de produtos fitofarmacêuticos sistémicos.
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