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Fertilizante NPK com aminoácidos e elevado teor de boro

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

-  Fertilizante solúvel, com um importante teor em azoto, fósforo, potássio e boro, aminoácidos e um 
conjunto de micronutrientes necessários às culturas.

-  0 produto é muito completo e, por conter amincácidos, a sua ação após a aplicação, é muito rápida.

-  Deve ser aplicado por via foliar.

-  O TRADEFOL AA previne e corrige carências de diversos macronutrientes e micronutrientes.

-  O TRADEFOL AA melhora a qualidade da pulverização pela presença dos aminoácidos fazendo com que 
a superfície de contato da gota com a folha seja maior, permitindo assim uma melhor e mais rápida 
absorção dos nutrientes.

-  Pelo seu elevado teor em azoto, o TRADEFOL AA maximiza os crescimentos vegetativos e beneficia a 
fase de desenvolvimento do fruto, após o vingamento, ajudando na obtenção de melhores calibres e,  
ao mesmo tempo mantendo a eficiência fotossintética.
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BIOESTIMULANTE

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
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CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Efetuar 2 a 3 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura

Cereais 1 - 2 kg/ha

Fruteiras 2 - 3 kg/ha

Hortícolas 3 - 4 kg/ha

Olival 1 - 3 kg/ha

Vinha 2 kg/ha

COMPOSIÇÃO

-  Azoto (N): 20% (p/p)

-  Fósforo (P2O5): 7% (p/p)

-  Potássio (K2O): 9% (p/p)

-  Magnésio (MgO): 2% (p/p)

-  Boro (B): 3% (p/p)

-  Cobre (Cu): 0,05% (p/p)

-  Zinco (Zn): 0,05% (p/p)

-  Aminoácidos livres: 8% (p/p)

-  pH: 4,8

-  Solubilidade: 350 g/L

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  O TRADEFOL AA é compativel com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes 
solúveis exceto com produtos de reação ácida.

- Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.
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