
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

BIOESTIMULANTES

www.tradecorp.pt

 Extrato orgânico de Ascophyllum nodosum que estimula o enraizamento 

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

Bioestimulante que potencia o crescimento das raízes, à base de macronutrientes, micronutrientes 
quelatados num equilíbrio adequado às necessidades das plantas nos seus estádios iniciais.
O produto contém extrato puro de Ascophyllum nodosum obtido através de um processo de extração a 
frio, um processo inovador que preserva todos os ingredientes bioativos das células. 

-  Indicado para promover o enraizamento, ativar o sistema radicular e estimular o crescimento de todo o 
tipo de culturas.

-  A presença de Ascophyllum nodosum potencia a assimilação e a mobilidade, no interior da planta, dos 
macronutrientes e dos micronutrientes.

-  O Ruter AN foi concebido para induzir nas plantas mecanismos de defesa que lhes permitam ultrapassar 
rapidamente situações de stress.
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BIOESTIMULANTES

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

ruter AN

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Efetuar 2 a 3 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura

FERTIRRIGAÇÃO

Fruteiras 5-10 L/ha

Hortícolas 4-6 L/ha

Olival 5-10 L/ha

Vinha 5-10 L/ha

COMPOSIÇÃO

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

-  Fósforo (P2O5): 5,5% (p/v) ou 5% (p/p)

-  Potássio (K2O): 3,85% (p/v) ou 3,5% (p/p)

-  Ferro (Fe) quelatado com EDDHA: 0,04% (p/v) ou 0,032% (p/p)

-  Manganês (Mn) quelatado com EDTA: 0,1% (p/v) ou  0,07% (p/p)

-  Molibdénio (Mo) quelatado com EDTA: 0,1% (p/v) ou 0,08% (p/p)

-  Zinco quelatado com EDTA: 0,1% (p/v) ou 0,09% (p/p) 

-  Ascophyllum nodosum: 4,95% (p/v) ou 4,5% (p/p)

-  Matéria orgânica: 15,84% (p/v) ou 14,4% (p/p)

-  pH: 5

-  Densidade: 1,1

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  O Ruter AN é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos.
- Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.
-  Agitar antes de usar, pois o Ruter AN pode separar-se em duas fases. No entanto, o produto mantém as 

suas caraterísticas inalteráveis.
-  A oxidação pode alterar a cor do produto de verde para verde-acastanhado, trata-se de um processo 

natural que em nada altera as caraterísticas do produto.
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