
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

OPTIMIZADOR DAS CONDIÇÕES DO SOLO

www.tradecorp.pt

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

MicroSoil® é uma formulação à base de microorganismos naturais do solo combinados com enzimas, 
polissacarídeos e polipeptídeos. 

Quando aplicado ao solo o MicroSoil® optimiza a utilização da matéria orgânica existente acelerando a 
disponibilização dos nutrientes.
Aplicado na fase inicial da instalação das culturas permite que estas tenham mais rapidamente disponíveis 
uma maior quantidade de nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento.

Beneficiando o desenvolvimento vegetativo, o MicroSoil® promove a precocidade da produção e o aumento 
da mesma.

- Aumenta a qualidade e a quantidade do rendimento da colheita.

- Permite um maior desenvolvimento radicular (pelos absorventes e raiz secundária).

- Melhora a utilização da matéria orgânica e os níveis de fertilidade do solo.

- Aumenta o vigor e a resistência da planta.

- Contribui para uma maior precocidade da produção.

microsoil

Contactos
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias

2910-440 SETÚBAL, PORTUGAL



 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

COMPOSIÇÃO

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

 -  Materiais base: consórcio de microorganismos

 - Azoto total: 0,11% (p/p)

- Fósforo (P2O5) : 0,06% (p/p)

- Potássio (K2O): 0,47% (p/p)

- Matéria Orgânica: 2,1% (p/p)

- Magnésio (MgO): 0,04% (p/p)

- Enxofre (S): 0,09% (p/p)

- pH: 4-7

-  MicroSoil® é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos normalmente 
utilizados, exceto bactericidas, como o cobre.

microsoil

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO AO SOLO (FERTIRRIGAÇÃO)

Aplicação Cultura Dose RECOMENDAÇÕES

Fertirrigação
Hortícolas

Horto-industriais
Culturas perenes

1 L/ha

Aplicar 3-10 dias depois  da 
sementeira ou do transplante.

Em culturas perenes aplicar no início 
do desenvolvimento vegetativo.
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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.
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