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O FULVIMAX é um produto formulado com base num extrato botânico concentrado, homogéneo e exclusivo, 
obtido através de processos naturais.
É um produto orgânico líquido que melhora a instalação da cultura no solo e o desenvolvimento inicial 
da  planta.

O FULVIMAX  tem uma elevada concentração em ácidos fúlvicos, que promovem o crescimento das raízes 
e das plantas. Os ácidos fúlvicos têm a capacidade de complexar micronutrientes e, assim, aumentam a sua 
disponibilidade e a sua absorção pela planta.

O conteúdo equilibrado em azoto orgânico, potássio e ácidos fúlvicos permite o desenvolvimento de um 
sistema radicular robusto com a emissão de novas raízes.

Complexa os micronutrientes do solo e modifica a permeabilidade da membrana celular, aumentando a 
disponibilidade e absorção de nutrientes pela planta.

Promove uma rápida instalação das culturas.

Promove o aumento da atividade microbiana do solo e, consequentemente, da sua fertilidade.

Contribui para a redução da lixiviação e exerce um efeito tampão em solos com elevada salinidade.

Produto autorizado em Agricultura Biológica.
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COMPOSIÇÃO

FERTILIZANTES
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Azoto (N) total: 2,8% (p/p)
Azoto (N) orgânico: 2,5% (p/p)
Potássio (K2O) solúvel em água: 4,5% (p/p)
Matéria orgânica total: 40% (p/p)
Carbono orgânico (C): 23% (p/p)
Relação C/N: 9,2
Extrato húmico total: 24% (p/p)
Ácidos fúlvicos: 24% (p/p)
pH: 5,5
Densidade: 1,25
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CONDIÇÕES
DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO AO SOLO 
(Fertirrigação, aspersão ou inundação)

Fruteiras 50-70 L/ha  
Fracionar em doses de 15 L/ha durante o 
crescimento vegetativo, início da floração, início do 
vingamento e 20-30 dias antes da colheita.

Hortícolas 15-20 L/ha  
Aplicar de 15 em 15 dias, especialmente em fases
exigentes da cultura. Início  das aplicações cerca 
de 15 dias depois do transplante.

Olival 50-70 L/ha  

Vinha 50-70 L/ha  

Fracionar em doses de 15L/ha durante o 
crescimento vegetativo, início da floração, início do 
vingamento e 20-30 dias antes da colheita.

INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES

O FULVIMAX é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos, excepto com 
produtos alcalinos.
Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.

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.

Comercializado ao abrigo do Regulamento (UE) nº 2019/515 de 19 de Março e Decreto-Lei nº 06/2021 de 12 de Janeiro


