
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Formulação líquida rica em fósforo e magnésio

fitoleader

CARATERÍSTICAS

Solução de fósforo altamente concentrada, com um equilíbrio ideal de nutrientes essenciais para o 
desenvolvimento ideal da colheita, garantindo a máxima qualidade. Contém na sua formulação agentes 
molhantes e aderentes que asseguram uma boa absorção, por parte das plantas. Contém ainda um agente 
tamponizante para evitar eventuais fitotoxicidades que possam ocorrer devido a variações de pH. 

BENEFÍCIOS 

-  Elevado conteúdo em fósforo ativo que promove a sua completa assimilação em momentos de maior 
consumo.

-  Garante ótima disponibilidade e absorção de fósforo desde o início do crescimento, evitando precipitação 
ou interação adversa no solo.

-  Promove o desenvolvimento radicular logo após a sementeira ou plantação garantindo a nutrição ideal 
para o crescimento vegetativo da planta.

-  Melhoria na qualidade: fortalecendo a produção de frutos, ajuda no amadurecimento e melhora a 
uniformidade, cor e consistência da colheita.

-  Previne e controla eficientemente os distúrbios nutricionais ligados ao fósforo, magnésio e potássio como 
por exemplo a “Haste preta” em uvas de mesa.

É especialmente recomendada a aplicação de Fitoleader em duas situações distintas:
1.  durante as fases de intenso crescimento vegetativo ou dos frutos; pois o alto teor em fósforo estimula a 

divisão celular sendo a sua ação complementada pelo magnésio;
2.  durante períodos frios e húmidos; nestas condições a absorção do fósforo e magnésio, pelas raízes é 

reduzido.
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FERTILIZANTES

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.

ADUBO CE

fitoleader

Olival 3-5 L/ha

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Efetuar 2 a 4 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura

APLICAÇÃO FOLIAR

Cereais 3-5 L/ha

Fruteiras 3-5 L/ha

Hortícolas 3-5 L/ha

Olival 3-5 L/ha

COMPOSIÇÃO

-  Fósforo (P2O5): 45% (p/v) ou 29,7% (p/p)

-  Potássio (K2O): 7,5% (p/v) ou 5% (p/p)

-  Magnésio (MgO): 10,2% (p/v) ou 6,8% (p/p)

-  pH: 2,8

-  Densidade: 1,5

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  O Fitoleader é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos.

- Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.
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