
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Fertilizante foliar rico em magnésio

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

Solução altamente concentrada de nitrato de magnésio enriquecida com boro e uma gama completa de 
micronutrientes quelados com EDTA. Magnitec foi especialmente formulado para aumentar a absorção 
de magnésio, o que o torna ideal para a prevenção e correção eficientes de deficiências de magnésio, 
garantindo a atividade fotossintética máxima e a qualidade dos frutos e da colheita.

-  Máxima rapidez e grande eficiência, corrigindo deficiências e desequilíbrios na assimilação de magnésio.

-  Formulação especial da Tradecorp para favorecer a absorção de magnésio, pelas folhas, e o transporte 
de magnésio dentro da planta.

-  Contém nitratos que aumentam a penetração e a utilização do magnésio.

-  Estimulação da produção de clorofila e da atividade fotossintética ideal.

-  Evita eficazmente as deficiências de magnésio, garantindo uma melhor qualidade (síntese de proteínas e 
formação de açúcar) e produção.

-  Contém boro, molibdénio e ferro quelatado com EDTA, manganês e zinco para estimular os processos 
metabólicos nas plantas.
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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.

ADUBO CE

magnitec

Vinha 2-4 L/ha

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Efetuar 2 a 4 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura

APLICAÇÃO FOLIAR

Cereais 2-4 L/ha

Fruteiras 2-4 L/ha

Hortícolas 2-4 L/ha

Olival 2-4 L/ha

COMPOSIÇÃO

-  Azoto (N) total: 9,1% (p/v) ou 7% (p/p)

- Magnésio (MgO): 13% (p/v) ou 10% (p/p)

- Boro (B): 0,33% (p/v) ou 0,25% (p/p)

- Ferro (Fe) quelatado com EDTA: 0,07% (p/v) ou 0,05% (p/p)

- Manganês (Mn) quelatado com EDTA: 0,07% (p/v) ou 0,05% (p/p)

- Molibdénio (Mo): 0,001% (p/v) ou 0,001% (p/p)

- Zinco (Zn) quelatado com EDTA: 0,03% (p/v) ou 0,02% (p/p)

- Lignossulfonatos: 2,6% (p/v) ou 2% (p/p)

- pH: 4,8

- Densidade: 1,3

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

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

-  Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.

P-
01

-0
1-

20
-V

2


