
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Potenciador de crescimento à base de extrato de Ascophyllum nodosum

folivex crescimento

CARATERÍSTICAS

É um estimulante natural, especialmente desenvolvido para a promoção do crescimento e desenvolvimento 
das plantas nos estádios iniciais. Graças à sua composição completa, rica em elementos NPK bem 
equilibrados, com Ascophyllum nodosum puro, o Folivex Crescimento fornece um impulso natural ao 
metabolismo das plantas. Por ter uma maior quantidade de azoto é, especialmente, indicado para estados 
fenológicos de intenso crescimento e desenvolvimento vegetativo.

BENEFÍCIOS 

-  Maior crescimento e estimulação das plantas, especialmente a seguir ao Inverno.

-  Constituição sólida dos órgãos vegetativos para alcançar um desempenho ideal durante as fases 
reprodutivas.

-  Ascophyllum nodosum ajuda a combater os radicais livres no interior da planta, graças ao seu conteúdo 
em antioxidantes, limitando a queda nas taxas de crescimento como resultado do stress abiótico.

-  As algas desempenham ainda um outro papel importante na assimilação e mobilidade no interior da 
planta dos restantes nutrientes, fazendo com que a sua absorção e eficiência sejam maiores.

-  Aumenta a atividade metabólica.

-  Como resultado final o Folivex Crescimento incrementa e melhora as produções.
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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.

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

folivex crescimento

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Efetuar 2 a 4 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura

APLICAÇÃO FOLIAR

Cereais 4-5 L/ha

Fruteiras 3-4 L/ha

Hortícolas 3-4 L/ha

Olival 4-5 L/ha

Vinha 3-4 L/ha

COMPOSIÇÃO

-  Azoto (N) total: 14,9% (p/v) ou 12% (p/p)

-  Fósforo (P2O5): 7,4% (p/v) ou 6% (p/p)

-  Potássio (K2O): 5% (p/v) ou 4% (p/p)

-  Boro (B): 0,031% (p/v) ou 0,025% (p/p)

-  Cobre (Cu) quelatado com EDTA: 0,06% (p/v) ou 0,05% (p/p)

-  Ferro (Fe) quelatado com EDTA: 0,12% (p/v) ou 0,10% (p/p)

-  Manganês (Mn) quelatado com EDTA: 0,06% (p/v) ou 0,05% (p/p)

-  Zinco (Zn) quelatado com EDTA: 0,06% (p/v) ou 0,05% (p/p)

-  Ascophyllum nodosum (s.m.s.): 1,7% (p/v) ou 1,4% (p/p)

-  pH: 6,0

-  Densidade: 1,24

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

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

- Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.
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