
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Mix de micronutrientes complexados com aminoácidos

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

O Aton AZ é um corretor de carências múltiplas. Apresenta na sua composição L-aminoácidos, o único 
isómero com atividade biológica. O produto está especialmente indicado para a aplicação conjunta de 
aminoácidos e micronutrientes durante momentos de stress e para a prevenção e correção de carências 
de determinados oligoelementos.

-  Grande eficácia na absorção foliar: os aminoácidos e os micronutrientes a eles associados são 
imediatamente absorvidos.

-  Rápida resposta por parte da planta.

-  Efeito de elevado valor bio-energético: fonte alternativa de aminoácidos livres e ativos, que são incorporados 
no metabolismo da planta, formando proteínas que são responsáveis por muitos processos fisiológicos.

-  Os aminoácidos têm ainda uma ação bioestimulante pelo que vão acelerar e aumentar o crescimento das 
plantas bem como intensificar a sua resposta a condições de stress.

-  Fortalece as plantas permitindo um desenvolvimento adequado das mesmas e um incremento das 
produções, quer em quantidade quer em qualidade.
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FERTILIZANTES

COMPOSIÇÃO

-  Aminoácidos livres: 6% (p/v) ou 5% (p/p)

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

-  Cálcio (CaO): 1,2% (p/v) ou 1% (p/p)

-  Boro (B): 0,1% (p/v) ou 0,09% (p/p)

-  Ferro (Fe) quelatado com EDTA: 1,1% (p/v) ou 0,9% (p/p)

-  Manganês (Mn): 0,8% (p/v) ou 0,7% (p/p)

-  Molibdénio (Mo): 0,1% (p/v) ou 0,09% (p/p)

-  Zinco (Zn): 1,3% (p/v) ou 1,1% (p/p)

-  pH: 4,3

-  Densidade: 1,2

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.

Registado ao abrigo da Portaria 1322/2006 de 24 de Novembro

aton AZ

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Efetuar 2 a 3 aplicações com intervalos  
de 10 a 15 dias.

APLICAÇÃO FOLIAR

Cereais 1,5-2 L/ha

Fruteiras 1,5-3 L/ha

Hortícolas 2,5-3 L/ha

Olival 1,5-3 L/ha

Vinha 1,5-3 L/ha

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  Aton AZ é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos, exceto óleos 
minerais, cobres, organo-cúpricos, enxofres, sulfatos e produtos muito alcalinos (pH>8).

-  Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.
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