
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Ureia foliar sem biuretos

folur

CARATERÍSTICAS

Solução líquida de azoto, na forma de ureia e com teores mínimos de biureto. Especialmente recomendado 
para aplicações foliares e indicado para prevenir e corrigir deficiências e desequilíbrios na assimilação de 
azoto. O Folur está tamponizado a pH 5,5-6,5, através de uma pequena quantidade de ácido fosfórico, o 
que evita a libertação de amónio.
Aplicar em fases do ciclo muito exigentes em azoto e em que o sistema radicular, por ainda não ter 
desenvolvimento suficiente ou por condições ambientais, não tenha capacidade de o absorver em 
quantidades suficientes. 

BENEFÍCIOS 

-  Maior eficiência a doses mais baixas, devido à sua rápida absorção e à resposta imediata que causa 
nas folhas.

-  Segurança máxima em aplicações foliares, sem causar problemas de fitotoxicidade devido à quase 
ausência de biuretos.

-  Solução de azoto, eficiente e rápida, em situações difíceis (stress, início do desenvolvimento vegetativo,  
pré-floração, etc.) aumentando a atividade fotossintética.

- Fácil de manusear, pois é uma solução tamponada com indicador de cor de pH.

-  Solução eficiente como adjuvante de fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos.
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FERTILIZANTES

COMPOSIÇÃO

-  Azoto (N) na forma ureica: 22,4% (p/v) ou 20% (p/p)

-  pH: 5,9

-  Densidade: 1,12

folur

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

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  Não tratar a meio do dia, com tempo quente e seco (T > 25ºC), vento forte e dessecante. Tratar de 
preferência ao final do dia ou de manhã cedo, na ausência de orvalho.

-  Não tratar em plena floração.

-  Caso se façam várias aplicações, deixar um intervalo de 2 semanas entre os tratamentos para que a 
planta consiga metabolizar os nutrientes.

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

-  Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.
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CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Efetuar 2 a 4 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura

APLICAÇÃO FOLIAR

Fruteiras 5-10 L/ha

Cereais 5-10 L/ha

Hortícolas 5-10 L/ha

Olival 5-10 L/ha

Vinha 5-10 L/ha


