TRADEFOL AA®
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

NUTRISAPEC
TRADECORP PORTUGAL

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

• 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 - 8% (p/p)
• Densidade - 0,8
• pH - 4,8 (solução1% em água)

MODO DE APLICAÇÃO

RECOMENDAÇÕES
O TRADEFOL AA é um fertilizante solúvel muito completo de rápida assimilação
por parte das plantas, com NPK, aminoácidos e um conjunto importante de
micronutrientes necessários às culturas.
O TRADEFOL AA é um fertilizante, que pelas suas caracte-rísticas, permite:
• Fornecer às plantas, de imediato, os principais nutrientes e aminoácidos
• Corrigir carências de diversos micronutrientes
• Maximizar os crescimentos vegetativos, graças à sua composição rica em azoto
COMPATIBILIDADES
O TRADEFOL AA é compatível com a maioria dos produtos fitofarmacêuticos e
fertilizantes solúveis, excepto com produtos de reacção ácida.
Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.

CULTURAS

FOLIAR
kg/ha

FERTIRRIGAÇÃO
kg/ha

Fruteiras
Vinha
Hortícolas
Cereais
Olival

2-3
2
3-4
1-2
1-3

4-6
3-5
4-6
4-6

RECOMENDAÇÕES
DE APLICAÇÃO
Efectuar 2 a 3 aplicações
durante o ciclo vegetativo

PRECAUÇÕES
Pedir instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de
ter lido e percebido todas as precauções de segurança. Usar o equipamento de
protecção individual exigido. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição:
consulte um médico. Armazenar em local fechado à chave. Eliminar o
conteúdo/recipiente emum local licenciado. Manter fora do alcance das crianças.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Armazenar em
lugares frescos e secos e manter longe de temperaturas extremas. Conservar
unicamente no recipiente de origem. Utilizar o produto conforme as instruções da
etiqueta. Em caso de dúvida, contatar pessoas técnicas autorizadas.
Agitar antes de usar.
NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela
acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na lei. Contém Ureia, Nitrato de Potássio,
Ácido Bórico, Fosfato Monoamónio.
Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.
Contém: ácido bórico.

PERIGO

FERTILIZANTES

