
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Ferro 100% quelatado com EDDHA  
e ácidos húmicos bioativos naturais e solúveis

greenfer energy 

CARATERÍSTICAS

Produto que combina ferro 100% quelatado com isómeros ativos de EDDHA e ácidos húmicos naturais 
e solúveis em água, para prevenção e correção da clorose de ferro em todos os tipos de solo. Consegue 
um aumento direto e equilibrado de ferro ativo e funcional, no interior das folhas, garantindo um 
aumento da capacidade fotossintética, uma estimulação do crescimento vegetal e um aumento da 
produtividade.

BENEFÍCIOS 

-  Efeito sinérgico dos ácidos húmicos com o Fe-EDDHA, aumentando a captação de ferro e a disponibilidade 
de todos os nutrientes (N, P, K, Mn, Zn, Cu).

-  Ótima eficácia contra a clorose.

-  Ação rápida e persistência e estabilidade prolongadas devido ao equilíbrio ideal entre os isómeros  
orto-para e orto-orto.

-  Aumenta o desenvolvimento radicular promovendo um bom desenvolvimento e crescimento da planta, 
pois ao disponibilizar mais ácidos húmicos ao solo o fósforo fica mais disponível e este elemento é 
fundamental para um bom desenvolvimento radicular.

-  A apresentação na forma de microgrânulos solúveis proporciona maior facilidade no manuseamento do 
produto.
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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 22/2016, pela DGAE

FERTILIZANTES

greenfer energy

COMPOSIÇÃO

-  Ferro (Fe) quelatado com EDDHA: 4% (p/p)

-  Ferro (Fe) quelatado orto-orto com EDDHA: 2,8% (p/p)

-  Extrato húmico total: 21% (p/p)

-  Ácidos húmicos solúveis: 17% (p/p)

-  Ácidos fúlvicos solúveis: 4% (p/p)

- pH: 10,5

- Intervalo de estabilidade da fração quelatada de ferro: 3 - 11

- Solubilidade: 100 g/L

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  Não misturar o Greenfer Energy com nitrato de cálcio nem com produtos ácidos.

-  Recomenda-se a sua aplicação em estreme ou com misturas pouco concentradas.

-  Não ultrapassar as doses recomendadas.
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CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

FERTIRRIGAÇÃO

Fruteiras 5-10 kg/ha

Hortícolas 4-6 kg/ha

Olival 5-10 kg/ha

Vinha 4-6 kg/ha

Efetuar 2 a 4 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura


