
catálogo geral

solucoes para as suas culturas



soluções agro-sustentáveis

a pensar na

sua cultura
Este catálogo é um compêndio de todas as soluções oferecidas pela nossa empre-

sa para a agricultura sustentável, a partir de produtos de melhoramento dos solos 

e da água de rega, fertilizantes foliares, aplicações no solo e foliares, quelatos, 

bioestimulantes aplicáveis nos diferentes estágios fenológicos das culturas e uma 

linha preventiva de sanidade vegetal.

 

Para melhores resultados, recomendamos a sua utilização sob consultoria agríco-

la, para a qual temos uma equipa técnica altamente qualificada à sua disposição. 



A nossa gama de produtos

Corretivos de solo 
e condicionadores 

de solo/água

Quelatos
corretivos 

de carências

Fertilizantes
foliares

Aminoácidos e
bioestimulantes

Preventivos Coadjuvantes

a marca de referência



Os corretivos de solo e condicionadores de solo e de água coda são produtos destinados a optimizar 
as condições físico-químicas e biológicas do solo, melhorar a qualidade da água de rega evitando as 
obturações e reduzindo os problemas que prejudicam o crescimento das culturas: salinidade, valores 
extremos de pH, indisponibilidade por bloqueio de nutrientes, baixo arejamento e doenças do solo. Estes 
produtos funcionam em sinergia com o metabolismo da planta; os correctores coda melhoram a sua 
estabilidade estrutural e geram um microambiente óptimo para a respiração, crescimento radicular e dos 
organismos benéficos do solo. Os correctores coda aumentam a eficiência no uso de nutrientes pelo 
incremento na CTC, reduzem as necessidades de fertilização e incrementam a capacidade de retenção de 
água, A longo prazo, a aplicação de correctores coda beneficia a qualidade e a saúde do solo, garantindo a 
sustentabilidade da actividade agrícola e evitando o esgotamento dos solos.

corretivos de solo
e condicionadores de solo/água

aplicação aplicação da dose

codasal plus 2000
Complexo líquido de cálcio. 17,5% CaO + ácidos orgânicos (p/v)
O codasal plus 2000 é um complexo líquido de cálcio totalmente assimilável 
para a planta que permite incrementar a produção com a obtenção de frutos 
de maior calibre, maior firmeza e melhor qualidade de vida pós-colheita. 
A nível do fruto reduz a incidência de desequilíbrios fisiológicos e promove o 
desenvolvimento de barreiras físicas que atenuam a vulnerabilidade das 
culturas com o desenvolvimento de doenças. No solo, graças ao seu elevado 
poder floculante, melhora a formação de agregados e a porosidade, gerando 
um ambiente óptimo para o crescimento radicular. Em solos salino-sódicos e 
sódicos, favorece a troca de Na+ por Ca2+, intensificando a sua lixiviação e do 
Cl-, reduzindo assim os problemas de stress osmótico na planta.

Corretivo de cálcio 3-6 lts/ha - aplicação (de 7 em 7 
dias durante o desenvolvimento do 
fruto)

10-15 lts/ha - aplicação
(2-4 aplicações por ciclo de cultura)

10-40 cc/m3 de água

Corretivo de solos 
salino-sódicos

Corretivo de águas 
salino-sódicas

codasal complex
14% CaO + 2,8% MgO + B, Mo, Co e ácidos orgânicos (p/v)
O codasal complex é uma fórmula à base de ácidos orgânicos com um conteúdo 
equilibrado de macro e microelementos, especialmente concebido para fertirrega 
em solos de pH ácido. O codasal complex ajuda a restaurar o equilíbrio de 
catiões no bolbo húmido, reduzindo ou eliminando a toxicidade de elementos 
como o alumínio, magnésio ou ferro. Melhora a disponibilidade e assimilação de 
outros nutrientes habitualmente escassos ou não disponíveis em solos ácidos, 
como o cálcio e o magnésio. Da mesma forma, a sua acção como melhorador 
de solos ácidos é reforçada ao potenciar a atividade microbiana no bolbo húmido. 

Corretivo de cálcio 4-8 lts/ha - aplicação (de 7 em 10 
dias durante o desenvolvimento 
do fruto)

e-codasal
Complexo líquido de cálcio. 10,2% CaO + ácidos orgânicos (p/v)
O e-codasal é um complexo de cálcio líquido adequado para a fertirrega. 
Recomendamos a aplicação do produto em todos os tipos de solos com 
problemas de salinidade. O e-codasal melhora a estrutura do solo, 
especialmente os que são afetados pelo problema da degradação do sódio. 
A ação floculante do cálcio associado à cadeia de ácidos gordos facilita o 
arejamento e penetração das raízes no solo. O e-codasal é uma fonte muito 
eficiente de cálcio para as plantas. 

Corretivo de cálcio 4-6 lts/ha - aplicação (de 7 em 7 
dias durante o desenvolvimento 
do fruto)

10-20 lts/ha - aplicação
(2-4 aplicações por ciclo de cultura)

15-50 cc/m3 de água

Corretivo de solos 
salino-sódicos

Corretivo de águas 
salino-sódicas
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aplicação aplicação da dose

codahumus 20
Corretivo orgânico líquido. 22,8% EHT + 11,3% Ácidos húmicos + 11,5% Ácidos fúlvicos + 3,6% K2O (p/v)
O codahumus 20 é um corretivo orgânico líquido com um elevado teor de ácidos 
húmicos e fúlvicos, melhorando as propriedades físicas, químicas e biológicas 
do solo. O codahumus 20 favorece a estrutura física do solo e aumenta a 
CTC, incrementando a absorção de macro e microelementos. A ação biológica 
sobre as plantas consiste em favorecer os processos energéticos das mesmas, 
relacionados com a respiração e a síntese de ácidos nucleicos, o que favorece 
a capacidade de germinação das sementes e aumenta o conteúdo vitamínico da 
planta e estimula o desenvolvimento radicular. A sua composição e processo de 
fabricação estão especialmente indicados para Agricultura Biológica.

Dose média 3-5 lts/ha - aplicação

20-60 lts/ha - ciclo de cultura

codabooster
Corretivo orgânico líquido. 16,7% EHT + 13,4% Ácidos húmicos + 3,3% Ácidos fúlvicos + 5,2% K2O (p/v)
O codabooster melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas 
do solo graças à natureza coloidal dos ácidos húmicos. O codabooster 
aumenta a fertilidade do solo através do fornecimento de ácidos húmicos 
com poder quelante de macro e microelementos. Também estimula o 
crescimento de microrganismos, uma vez que se trata de uma fonte de 
hidratos de carbono. O codabooster melhora o desenvolvimento radicular 
e previne desequilíbrios nutricionais, melhorando a saúde da vegetação e 
das culturas. 

Dose média 3-5 lts/ha - aplicação

20-40 lts/ha - ciclo de cultura

codahumus S80
Corretivo húmico sólido. 80% EHT + 76% Ácidos húmicos + 4% Ácidos fúlvicos + 12% K2O (p/p)
O codahumus S80 é um corretivo orgânico sólido solúvel com elevado  teor 
em ácidos húmidos procedentes da leonardita. O produto é solúvel em água 
de modo que pode ser aplicado através dos diferentes sistemas de rega 
existentes. codahumus S80 melhora as propriedades físicas, químicas 
e biológicas do solo para todas as culturas. Melhora a estrutura física do 
solo e aumenta a capacidade de troca catiónica, aumentando também a 
absorção de macro e microelementos, favorece o crescimento das raízes 
e plantas, melhora a capacidade de absorção de nutrientes, favorece os 
processos energéticos e enzimáticos das plantas, promove a germinação 
das sementes e aumenta o conteúdo de vitaminas na planta, entre outros. 

Dose média 1-2 Kg/ha - aplicação

8-15 Kg/ha - ciclo de cultura

codahumus PK
Corretivo orgânico líquido. 20,4% EHT + 11,5% Ácidos húmicos + 8,9% Ácidos fúlvicos + 8,9% P2O5 + 16,7 % K2O (p/v)
O codahumus PK é um complexo PK líquido rico em ácidos húmicos e fúlvicos. 
O codahumus PK melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas do 
solo. A combinação de ácidos húmicos e fúlvidos com o fosfato e o potássio 
proporcionam um incremento do sistema natural de defesa da planta, com 
efeito preventivo das doenças. Também estimula o desenvolvimento radicular, 
incrementando a assimilação de nutrientes, a capacidade de germinação das 
sementes, a CTC, etc.

Dose média 3-5 lts/ha - aplicação

20-40 lts/ha - ciclo de cultura



aplicação aplicação da dose

codahumus SG
Corretivo húmico sólido granulado. 70%  EHT + 64% Ácidos húmicos + 6%  Ácidos fúlvicos + 10% K2O (p/p)
O codahumus SG é um corretivo orgânico sólido com elevado teor em 
ácidos húmicos e fúlvicos, que melhora as propriedades físico-químicas 
e biológicas do solo. Aumenta a fertilidade e melhora a estrutura do solo, 
aumentando também a estabilidade dos nutrientes. 

Dose média 1-2 Kg/ha - aplicação

5-10 Kg/ha - ciclo de cultura

codargon
Materia orgânica líquida de origem vegetal. 36% Ácidos orgânicos + 2,8% CaO + 1,2% MgO (p/v)
O codargon é uma fórmula líquida orgânica com elevado teor em matéria 
orgânica e ácidos orgânicos (36%) associados ao cálcio, magnésio 
e enxofre, especialmente formulada como complemento orgânico 
aos programas de fertirrega NPK. A solução líquida é micro filtrada e 
centrifugada, tornando-a ideal para utilização nos diferentes sistemas de 
rega localizada (gota-a-gota, micro aspersão, etc.). É um potenciador da 
assimilação de macro e microelementos do complexo de troca dos solos 
que também atua como um melhorador das propriedades físico-químicas e 
biológicas dos solos. 

Dose média 5-10 lts/ha - aplicação

40-100 lts/ha - ciclo de cultura

codasul pH
Solução ácida azotada com enxofre. 22,8% N + 60,8% SO3 + 0,03% Fe + 0,01% Zn (p/v) 
O codasul pH é uma fórmula com tripla acção, fertilizante-acidificante-
desbloqueador: fertilizante rico em azoto e enxofre enriquecido com 
microelementos; acidificante do pH da água evitando as obstruções dos 
sistemas de rega e desbloqueador dos nutrientes do solo, facilitando a 
lavagem de sais, aumentando a solubilidade dos fertilizantes utilizados na 
fertirrega (nitrato de potássio, fosfato monoamónico), acidificando o pH das 
caldas de aplicação foliar e minorando os distúrbios nutricionais causados 
por altos teores de bicarbonatos (indutores de cloroses). 

Acidificante

Desbloqueador
de solos

50-150 cc/m3 de água

5-10 lts/ha - aplicação

20-40 lts/ha - ciclo de cultura

codasul micro
Mistura líquida com micronutrientes. 20,25% N + 20,93% SO3 + 4,05% Fe + 2,03% Mn + 0,68% Cu (p/v)
O codasul micro é uma fórmula com tripla ação: fertilizante-acidificante-
desbloqueador: fertilizante com elevado teor de azoto (202 g/l de N), enxofre 
(209 g/l de SO3) e microelementos (40 g/l de Fe, 20 g/l de Mn e 6 g/l de 
Cu); acidificante do pH da água, evitando as obstruções dos sistemas de 
rega e desbloqueador dos nutrientes no solo, facilitando a lavagem dos sais, 
a acidificação do pH das caldas de aplicação foliar e o alívio de distúrbios 
nutricionais causados pelo elevado teor em bicarbonatos (indutores de 
cloroses).

 Acidificante

Foliar

Desbloqueador
de solos

50-250 cc/m3 de água

20-40 cc/hl (para pH 5.5 - 6)

5-10 lts/ha - aplicação

30-60 lts/ha - ciclo de cultura



aplicação aplicação da dose

e-codargon
Materia orgânica líquida de origem vegetal. 35,7% Ácidos orgânicos + 2,7% CaO (p/v)
O e-codargon é um produto à base de matéria orgânica líquida micro filtrada, 
obtido de materiais 100% vegetais. A sua aplicação continua a poder substituir 
parcialmente as aplicações de matéria orgânica de origem animal. O e-codargon 
foi especialmente formulado para uso em qualquer sistema de fertirrega e cumpre 
com os requisitos da Agricultura Biológica.               

Dose média 5-10 lts/ha - aplicação
 
40-100 lts/ha - ciclo de cultura

Dose média 4-6 lts/ha - aplicação
 
30-80 lts/ha - ciclo de cultura

codahort
Mistura líquida de micronutrientes. 2,17% MgO + 11,78% SO3 + 0,24% B + 0,12% Cu + 2,48% Fe + 1,24% Mn           
+ 1,24% Zn + 0,02% Mo (p/v)
O codahort é um complexo orgânico líquido de microelementos com 
um elevado teor de ácidos orgânicos, totalmente solúveis em água, para 
aplicação como corretivo de multicarências das culturas. O codahort é um 
complemento perfeito para os programas de fertilização NPK, para horticultura 
em geral, estimulando a atividade microbiana, o desenvolvimento radicular, 
aumentando o efeito quelante e evitando desequilíbrios nas plantas.

codacítricos
Solução orgânica líquida de microelementos. 2,5% Fe + 2,5% Mn + 2,5% Zn + 13,4 SO3 (p/v)
O codacítricos é um composto orgânico líquido ideal para citrinos e fruteiras em 
geral. Com a sua aplicação mediante os diferentes sistemas de rega localizada 
evitam-se deficiências nutricionais de Fe, Mn e Zn. Os microelementos são 
associados aos lignosulfonatos, formando compostos estáveis e assimiláveis pela 
planta tanto em solos ácidos como alcalinos. 

Dose média 5-10 lts/ha - aplicação
 
30-60 lts/ha - ciclo de cultura. 
Dependendo do tamanho da 
cultura.

numatric
Mistura líquida de cálcio e magnésio. 2,38% CaO + 1,07% MgO + 45,22% ácidos orgânicos (p/v)
O numatric é especialmente concebido para melhorar a percolação e distribuição 
uniforme da água de rega em solos com problemas de infiltração, proporcionando 
uma maior disponibilidade hídrica e de nutrientes para as culturas. A presença 
de ácidos orgânicos, essencialmente lignosulfonatos, e componentes minerais 
(especialmente de cálcio), promovem uma melhor estrutura e um melhor 
estado de humedecimento ou capilaridade dos solos compactados, pesados 
ou impermeabilizados. O teor de cálcio e de magnésio do numatric e o teor de 
matéria orgânica aumentam a CTC do solo em que é aplicado.

Dose média 5-10 lts/ha - aplicação

2-4 aplicações / ciclo de cultura

Fazer 1/4 da rega, depois aplicar 
numatric e no ultimo 1/4 de rega 
aplicar apenas água.



Os corretivos de carências coda são formulações líquidas de micronutrientes e macroelementos 
secundários complexados por lignosulfonatos, agentes orgânicos derivados da lenhina que 
disponibilizam e estimulam a absorção de nutrientes por parte das mesmas. 
A sua natureza orgânica, a capacidade surfactante e grande poder de adesão, permitem que os 
nutrientes atravessem facilmente a superfície das folhas, tornando-os ideais para aplicar por via foliar.
No solo, associam-se ao sistema coloidal preservando os microelementos de formações de compostos 
insolúveis. A carga negativa permite que o ião metálico tenha uma maior liberdade de movimento na 
solução do solo e se mantenha em solução, isto é, aumenta a solubilidade dos catiões metálicos, 
garantindo um fluxo contínuo de nutrientes para as raízes em crescimento ativo. 

quelatos corretivos de carências

aplicação aplicação da dose
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coda-Ca-L
Corretivo de carência de cálcio. 10,9% CaO (p/v)
Complexo de cálcio quelatado, especialmente recomendado 
para aplicação tanto por via foliar como radicular (fertirrega) para 
prevenir e corrigir deficiências de cálcio. A adição de cálcio através 
de coda-Ca-L melhora a consistência das paredes celulares e 
melhora a resistência das culturas à decomposição. 
Especialmente recomendado em maçã, morango, pera, kiwi, 
laranja, culturas tropicais, tomate, pimentão, pepino, alho, alface, 
cravo, rosa, luzerna, culturas hidropónicas, etc. 

Foliar Concentração: 250-400 cc/hl
Doses: 2-4 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 4-6 cada 10/15 dias

3-5 lts/ha - aplicação
Todas as semanas desde o início do 
desenvolvimento do fruto.

Fertirrega

coda-Mg-L
Corretivo de carência de magnésio. 8,4% MgO (p/v)
Complexo de magnésio quelatado especialmente recomendado 
para aplicação foliar, de forma a prevenir e corrigir deficiências 
de magnésio. O coda-Mg-L fornece magnésio que as plantas 
usam nos seus pigmentos (incluindo clorofila), no metabolismo 
de hidratos de carbono e síntese de proteínas.
Especialmente recomendado para os produtos hortícolas, 
frutas cítricas, plantas ornamentais, flores de corte, culturas 
hidropónicas, cereais, legumes, vinha, culturas tropicais, etc. 

Foliar Concentração: 250-300 cc/hl
Doses: 2-4 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 4-6 / ciclo de cultura

3-5 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 2-4 / ciclo de cultura

Fertirrega

coda-Fe-L
Corretivo de carência de ferro. 6,1% Fe (p/v)
Complexo de ferro quelatado especialmente recomendado para 
aplicação foliar, de forma a prevenir e corrigir as deficiências de ferro. 
O coda-Fe-L fornece o ferro necessário para a síntese de proteínas, 
a realização da fotossíntese e síntese de clorofila. 
Especialmente recomendado para os produtos hortícolas, citrinos, 
plantas ornamentais e flores de corte, culturas hidropónicas, cereais, 
legumes, vinha, culturas tropicais, etc. 

Foliar Concentração: 250-400 cc/hl
Doses: 2-4 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 2-4 / ciclo de cultura

3-5 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 4-6 / ciclo de cultura

Fertirrega
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aplicação aplicação da dose

coda-Mn-L
Corretivo de carência de manganês. 10,6% Mn (p/v)
Complexo de manganês quelatado especialmente recomendado 
para aplicação tanto foliar como em fertirrega para prevenir e 
corrigir deficiências de manganês. A contribuição de manganês 
com o coda-Mn-L aumenta a síntese de proteínas, estimula a 
fotossíntese, e o manganês fornecido que é também usado em 
muitos processos enzimáticos das plantas. 
Especialmente recomendado para hortícolas, citrinos, plantas 
ornamentais, flores de corte, culturas hidropónicas, cereais, 
legumes, vinhas, culturas tropicais, etc. 

Foliar Concentração: 200-300 cc/hl
Doses: 2-3 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 1-3 / ciclo de cultura

3-5 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 2-4 / ciclo de cultura

Fertirrega

codabor
Corretivo de carência de boro. 14% B (p/v)
Complexo líquido boratado de alta concentração (140 g/l) para 
aplicação foliar ou em fertirrega para a prevenção e correção da 
deficiência de boro, microelemento imprescindível para a polinização 
e frutificação. A contribuição em boro facilita a síntese e o transporte 
de açúcares no crescimento da planta e influência o crescimento 
celular, aumentando a produção e a qualidade das culturas. 

Foliar Concentração: 100-200 cc/hl
Doses: 1-2 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 1-3 / ciclo de cultura

1-3 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 2-4 / ciclo de cultura

Fertirrega

coda-Zn-L
Corretivo de carência de zinco. 10,4% Zn (p/v)
Complexo de zinco quelatado especialmente recomendado para 
aplicação tanto foliar como em fertirrega para prevenir e corrigir a 
deficiência de zinco. O zinco fornecido por coda-Zn-L atua em alguns 
dos processos enzimáticos essenciais nas plantas, participa no ciclo 
de azoto e é necessário para a síntese de triptofano (substância de 
crescimento). 
Especialmente recomendado para hortícolas, citrinos, plantas 
ornamentais, flores de corte, culturas hidropónicas, cereais, legumes, 
vinhas, culturas tropicais, etc. 

Foliar Concentração: 200-300 cc/hl
Doses: 2-3 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 1-3 / ciclo de cultura

3-5 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 2-4 / ciclo de cultura

Fertirrega

coda-Cu-L
Corretivo de carência de cobre. 6,0% Cu (p/v)
Complexo de cobre quelatado especialmente recomendado para 
aplicação tanto foliar como em fertirrega para prevenir e corrigir 
deficiências de cobre. O cobre fornecido pelo coda-Cu-L atua em 
muitos processos enzimáticos nas plantas, permite a realização do 
processo de fotossíntese, participa na síntese de lenhina e melhora 
o transporte de nutrientes das raízes para as folhas. É especialmente 
recomendado em citrinos, vinha, olival, luzerna, alho, cebola, arroz, 
algodão, tomate, alface e cereais. 

Foliar Concentração: 200-300 cc/hl
Doses: 2-3 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 1-3 / ciclo de cultura

3-5 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 2-4 / ciclo de cultura

Fertirrega



aplicação aplicação da dose

codacal boro
Corretivo de carências de cálcio e de boro. 10,4 % CaO + 0,52 % B (p/v)
Complexo de cálcio e boro, especialmente recomendado em 
aplicação foliar para prevenir as deficiências desses elementos. A 
aplicação de cálcio através de codacal boro favorece a consistência 
das paredes celulares e melhora a resistência das culturas à 
decomposição, enquanto o boro facilita o transporte dos açúcares e 
a síntese de pectinas das paredes celulares. A combinação destes 
elementos assegura a qualidade e a vida pós-colheita dos frutos. 

Foliar Concentração: 250-300 cc/hl
Doses: 2-4 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 4-6 cada 7-10 dias

3-5 lts/ha - aplicação
Todas as semanas desde o início do 
desenvolvimento do fruto.

Fertirrega

codaquel
Corretivo de carências de zinco e manganês. 4,5 % Zn + 4,5 % Mn (p/v)
Complexo liquido especialmente recomendado para aplicação tanto 
foliar como radicular (fertirrega) para prevenir e corrigir deficiências 
de Zn / Mn. Os agentes naturais activos conferem um grande poder 
de absorção e translocação à planta. Aplica-se quando há exigências 
de Zn e Mn, de forma a melhorar a quantidade e a qualidade 
das culturas. Especialmente recomendado em citrinos, plantas 
ornamentais, cereais, legumes, vinha, culturas hortícolas e tropicais. 

Foliar Concentração: 200-300 cc/hl
Doses: 3-4 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 2-3 / ciclo de cultura

3-5 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 2-4 / ciclo de cultura

Fertirrega

codamix
Mistura líquida de microelementos. 5,1% Fe + 2,6% Mn + 0,6% Zn + 0,4% B + 0,2% Cu + 0,1% Mo (p/v)
Formulação de microelementos quelatados por EDTA, ácido cítrico 
e lignosulfónico, completamente solúveis em água e especialmente 
desenvolvido para complementar as aplicações de NPK tanto em 
culturas hidropónicas, como na aplicação foliar e radicular (fertirrega) 
das outras culturas em geral. 

Foliar Concentração: 200-300 cc/hl
Doses: 2-3 lts/ha - aplicação

Nº aplicações: 2-3 / ciclo de cultura

3-5 lts/ha - aplicação

Cada 7-10 dias

Fertirrega

Nota: recomenda-se não exceder a concentração de 0,4% (400 cc/hl).

numafer
6% Fe-EDDHA (p/p)
O numafer é um quelato de ferro EDDHA que apresenta grupos 
fenólicos muito estáveis como o Fe-EDDHA, evitando a hidrólise 
e a precipitação do ferro e deixando-o à disposição da planta 
numa forma solúvel que pode pela mesma ser assimilado. O 
numafer permite prevenir e corrigir a deficiência de ferro (clorose) 
e proporciona o necessário para a síntese de proteínas, realização 
de fotossíntese e síntese de clorofila. O numafer é um corretivo de 
carências nutricionais de ferro, especialmente recomendado em 
pomares, vinhas, citrinos, legumes, plantas ornamentais e em culturas 
extensivas. 

Nota: recomenda-se uma rega após a aplicação

culturas

fruteiras/citrinos
Desde o início so rebentamento e durante o 
desenvolvimento da cultura

videira
Antes do rebentamento e durante o 
desenvolvimento da cultura
viveiros
durante o ciclo vegetativo

hortícolas e ornamentais
depois da plantação

15-60 g/pé - ciclo
(médio porte)

5-15 g/cepa - ciclo

1-3 g/cepa - ciclo

1-7 g/m2 - ciclo

nº tratamentos

numamix
0,3% Cu-EDTA, 6,5% Fe-EDTA, 4,6% Mn-EDTA, 3,0% Zn-EDTA, 0,4% Mo (p/p)
O numamix é uma mistura sólida de micronutrientes quelatados de 
elevada solubilidade. O produto inclui uma mistura equilibrada de 
micronutrientes como ferro, zinco, manganês e cobre quelatado por 
EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) e de molibdénio, o que garante 
uma alta disponibilidade no solo durante o desenvolvimento da cultura. 

2-3 Kg/100m3

de solução

1-2 Kg/ha -aplicação
cada 7-10 dias

2-3 Kg/ha -aplicação
cada 10-15 dias

Hidroponiaradicular

Horticultura

Fruteiras / citrinos
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Os fertilizantes foliares coda são produtos de elevada concentração e total solubilidade em água, 
concebidos para aplicação foliar dos macroelementos azoto, fósforo e potássio. A pulverização foliar dos 
produtos tem uma contribuição imediata e eficaz de macroelementos, que permite corrigir problemas de 
carências e melhorar o estado nutricional da cultura. 
Os fertilizantes foliares coda  apresentam-se em diferentes opções para responder a todas as 
necessidades de macroelementos, individualmente ou em diferentes formas equilibradas de N-P-K. 

fertilizantes foliares

12

codafol N33
33% N + 0,13% Cu-EDTA + 0,06% Mn-EDTA + 0,06% Zn-EDTA (p/v)
Adubo foliar com elevada concentração de azoto (N), formulado para aplicação 
foliar como aditivo aos quelatos líquidos coda, de forma a potenciar a sua 
assimilação através da folha. Serve também como complemento nutricional 
de azoto, especialmente no início do ciclo da cultura ou durante períodos de 
crescimento ativo da planta, complementado com microelementos. 

Foliar 300-400 cc/hl - aplicação

1-3 aplicações / ciclo de cultura

aplicação aplicação da dose

codafol 13-13-13
13,1% N + 13,1% P2O5 + 13,1% K2O (p/v)
O codafol 13-13-13 é um fertilizante líquido foliar NPK com os três 
macronutrientes perfeitamente equilibrados e muito rico em cada um deles. O seu 
uso é especialmente recomendado para vegetais, fruteiras, citrinos, azeitonas, 
vinha, morangos, plantas ornamentais, culturas para indústria, etc. 

Foliar 200-300 cc/hl - aplicação

2-3 aplicações / ciclo de cultura

codafol 14-6-5
17,0% N + 7,3% P2O5 + 6,0% K2O + 0,06% Cu + 0,12% Fe + 0,06% Mn + 0,001% Mo + 0,06% Zn + AATC (p/v)
Adubo foliar de elevada concentração em azoto (N), complementado com 
fósforo e potássio, especialmente indicado para os primeiros estágios 
de desenvolvimento da cultura. É aconselhável aplicar em períodos de 
crescimento ativo das plantas. Também contém oligoelementos quelatados 
por EDTA e AATC que conferem uma ação bioestimulante na cultura.

Foliar 200-400 cc/hl - aplicação

1-3 aplicações / ciclo de cultura



codafol P54
85% P2O5 + 10 ppm dimetilsulfóxido (p/v)
Adubo foliar de alta concentração em fósforo (850 g/l P2O5), que potencia o 
sistema radicular da planta. Subjaz à pré-floração, floração e formação do fruto. 
Formulação de pH ácida, recomenda-se precaução no seu manuseamento. 

Foliar 100-150 cc/hl - aplicação

1-2 aplicações / ciclo de cultura

aplicação aplicação da dose

codafol 7-21-7
7,3% N + 21,9% P2O5 + 7,3% K2O + 0,12% B + 0,06% Cu + 0,13% Fe + 0,06% Mn + 0,001% Mo + 0,06% Zn (p/v)
Adubo foliar de alta concentração em fósforo (P2O5), especialmente 
recomendado para as etapas de pré-floração, floração e frutificação. Foliar 150-200 cc/hl - aplicação

1-2 aplicações / ciclo de cultura

codafol 4-16-28
4,2% N + 16,8% P2O5 + 28,0% K2O + 0,28% B + 0,02% Mo (p/v)
Adubo foliar de elevada concentração em potássio (K2O), especialmente indicado 
nos estágios de frutificação/desenvolvimento do fruto. Melhora a qualidade e 
coloração das culturas tratadas. Se for aplicado no final do ciclo acelera a colheita. 
O produto contém azoto, fósforo e microelementos para completar o impacto 
nutricional. 

Foliar 200-300 cc/hl - aplicação

2-3 aplicações / ciclo de cultura

codafol K35 acid
35% K2O (p/v)
O codafol K35 acid é um líquido ligeiramente ácido com um teor elevado em 
potássio, especialmente formulado para aplicação foliar e que actua em todas 
as culturas como um corretivo de deficiência de potássio. Deve ser aplicado em 
vegetais, fruteiras, citrinos, uvas, olival, ornamentais, culturas industriais e cereais, 
sendo recomendado quando as necessidades em potássio são mais elevadas. 

Foliar

Fertirrega

250-300 cc/hl - aplicação

1-2 aplicações / ciclo de cultura

10-20 lts/ha - aplicação

2-4 aplicações / ciclo de cultura

codafol K30
45% K2O (p/v)
Adubo foliar com uma elevada concentração de potássio (K2O) que atua de forma 
a melhorar a qualidade e coloração do fruto. Aplica-se principalmente durante o 
desenvolvimento do fruto.

Foliar

Fertirrega

250-300 cc/hl - aplicação

1-2 aplicações / ciclo de cultura

10-20 lts/ha - aplicação

2-4 aplicações / ciclo de cultura
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codafol maximus 8-11-3
10,4% N + 14,3% P2O5 + 3,9% K2O + 0,39% MgO + 0,98% Mn + 0,68% Zn + 0,14% B + 10,66% Aminoácidos (p/v)
O codafol maximus 8-11-3 é um adubo NPK ideal para aplicação foliar, de rápida 
assimilação, enriquecido com microelementos, aminoácidos e ativadores naturais. 
A sua aplicação resulta num tratamento vigorante, antisstress, mobilizador de 
nutrientes dentro da planta e favorece o crescimento do fruto, incrementando o 
rendimento e a qualidade da produção. 

Foliar 100-300 cc/hl - aplicação

2-3 aplicações / ciclo de cultura



Os aminoácidos e bioestimulantes coda são produtos destinados à obtenção de rendimento e 
qualidade máximas das culturas. Este produto dispõe de uma vasta variedade de componentes, como 
aminoácidos, algas e outros estimulantes que ativam diversos processos nas plantas. 
Em geral, os aminoácidos e bioestimulantes coda permitem uma melhor resistência a condições 
de stress, ativam processos fisiológicos distintos nas plantas e representam um rápido fornecimento 
energético para as culturas. 

aminoácidos e bioestimulantes

aplicação aplicação da dose

codamin radicular
Fertilizante com aminoácidos. 5,8% Aminoácidos livres + 3,3% N + 11,3% P2O5 + 4,0% K2O (p/v)
O codamin radicular  é um produto formulado à base de um equilíbrio ótimo 
de aminoácidos específicos de origem vegetal com fósforo e potássio. O produto 
apresenta uma dupla ação: enraizante e nutricional. Nutre equilibradamente 
e fornece energia às plantas em momentos de stress e promove a formação 
de um sistema radicular amplo e são. O codamin radicular  contribui para a 
recuperação das culturas submetidas a condições adversas: transplante, geada, 
efeitos tóxicos de aplicações fitossanitárias, etc.

Fertirrega 4-6 lts/ha - aplicação

20-40 lts/ha - ciclo de cultura

radimax +
Enraizante com aminoácidos e zinco. 3,7% N + 11,1% P2O5 + 4,1% K2O + 5,7% Aminoácidos livres + micronutrientes (p/v)
O radimax + é um produto desenvolvido para aplicação nos diferentes sistemas 
de fertirrega de forma a potenciar o enraizamento das culturas à base de uma 
mistura óptima de NPK com aminoácidos específicos e microelementos que 
favorecem o desenvolvimento radicular.

Fertirrega 2-4 lts/ha - aplicação

2-4 aplicações / ciclo de cultura

codamin 150
Fertilizante com aminoácidos e microelementos. 2,42% Fe + 0,72% Mn + 0,48% Zn + 15,6% Aminoácidos livres (p/v)
Os aminoácidos são essenciais para a formação de proteínas. A contribuição 
dos aminoácidos de origem vegetal pelo codamin 150 durante o período de 
crescimento e de floração proporciona rendimentos mais elevados e melhor 
qualidade das culturas. codamin 150 atua como um regulador do metabolismo 
de microelementos. Tem um efeito hormonal, estimulando a formação de clorofila, 
ácido indolacético, vitaminas e a síntese de muitos sistemas enzimáticos. Fertirrega

Foliar

Coadjuvante foliar

200-300 cc/hl - aplicação

1-4 aplicações / ciclo de cultura

5 lts/ha - aplicação

2-4 aplicações / ciclo de cultura

1 lts/ha - aplicação



aplicação aplicação da dose

codamin B-Mo
Fertilizante com aminoácidos e microelementos. 6,4% B + 0,2% Mo + 12,3% Aminoácidos (p/v)
Fórmula desenvolvida especialmente para as culturas com necessidades 
elevadas de boro. A sua formulação com aminoácidos de origem vegetal 
potencia o seu transporte e penetração através das células vegetais facilitando 
os processos fisiológicos de floração-polinização-fertilização e desenvolvimento. 
codamin B-Mo estimula e aumenta a resistência das plantas a condições 
adversas. A aplicação de boro e molibdénio com aminoácidos de origem vegetal 
facilita a síntese das suas próprias proteínas. Esta sinergia estimula as funções de 
rebentamento, florescimento, polinização, formação e desenvolvimento dos frutos. 

Foliar

Fertirrega

200-250 cc/hl - aplicação

1-2 aplicações / ciclo de cultura

5 lts/ha - aplicação

2-3 aplicações / ciclo de cultura 

codasting
Aminoácidos de origem vegetal. 8,0% N + 10,0% Aminoácidos livres + 13,4% Matéria orgânica + Estimulantes (p/v)
Bioestimulante de alto poder de penetração e de efeito rápido. A sinergia de 
N+aminoácidos+AATC (ácido N-acetil-tiazolidín-4-carboxílico) potencia o efeito 
sobre a planta, aumentando a massa radicular e o crescimento vegetativo. A 
utilização de codasting aumenta a floração, a cor, o peso e o conteúdo em 
açúcares do fruto, aumentando também a resistência da planta às condições de 
stress, etc.  

Foliar

Fertirrega

75-100 cc/hl - aplicação

1-3 aplicações / ciclo de cultura

1-2 lts/ha - aplicação

3-6 aplicações / ciclo de cultura 

tripton Mo
Fertilizante com aminoácidos e microelementos. 2,9% N + 11,6% P2O5 + 0,23% B + 3,48% Mo + 2,32% Aminoácidos (p/v)
O tripton Mo é uma solução NP com boro, especialmente enriquecida com 
molibdénio, para ser utilizada no controlo preventivo e curativo de carências 
devidas a deficiências ou desequilíbrios nutricionais na assimilação do molibdénio. 
A presença de azoto e fósforo facilita a assimilação do molibdénio através 
de aplicações foliares. O molibdénio é essencial para a fixação do azoto em 
leguminosas.

Foliar 100-150 cc/hl - aplicação

2-3 aplicações / ciclo de cultura
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dalcon
Fertilizante com aminoácidos de origem vegetal. 3,81% N + 2,66% K2O + 2,54% Fe + 10,16% Aminoácidos (p/v)
O dalcon é um produto bioestimulante à base de aminoácidos de origem vegetal 
que proporcionam grandes quantidades de elementos nutritivos e essenciais 
como o ferro, azoto, enxofre e potássio e, ainda matéria orgânica, todos de origem 
vegetal e aptos para utilização em agricultura biológica. O dalcon ajuda a planta 
a desenvolver adequadamente os processos fisiológicos mais determinantes e 
incrementa o potencial produtivo das culturas. 

Foliar

Fertirrega

250-300 cc/hl - aplicação

1-2 aplicações separadas 15-20 dias

3-5 lts/ha - aplicação

4-8 aplicações separadas 15-20 dias 



aplicação aplicação da dose

dalgin
22,4% extrato de algas + 6,7% aminoácidos livres + 1,4% N (p/v)
O dalgin é um produto líquido à base de extratos de algas marinhas com 
aminoácidos, formulado a partir de Ascophyllum nodosum. A composição 
especial da alga Ascophyllum nodosum consiste numa reserva natural de 
micro e macronutrientes, aminoácidos e hidratos de carbono que aumentam o 
rendimento, qualidade e vigor das culturas. A adição de aminoácidos contribui para 
a recuperação de culturas submetidas a condições de stress. 

Foliar

Fertirrega

200-250 cc/hl - aplicação

1-3 aplicações / ciclo de cultura

3-4 lts/ha - aplicação

2-6 aplicações / ciclo de cultura

e-dalgin
100% extrato de algas 
O e-dalgin é um produto líquido com 100% de extrato de algas marinhas 
(SMS) feito a partir de Ascophyllum nodosum. A composição especial da alga 
Ascophyllum nodosum constitui uma reserva natural que contem micro e 
macronutrientes, aminoácidos e hidratos de carbono que aumentam o rendimento, 
qualidade e vigor das culturas. 

Foliar

Fertirrega

200-250 cc/hl - aplicação

1-3 aplicações / ciclo de cultura

3-4 lts/ha - aplicação

2-6 aplicações / ciclo de cultura

codan plus
Fertilizante com aminoácidos. 2,53% N + 9,34% P2O5 + 12,41% K2O + 1,33% B + 0,13% Mo + 6,67% 
Aminoácidos + 10,9% extrato de algas (p/v)
O codan plus é uma fórmula líquida rica em fósforo e potássio que inclui 
aminoácidos, biomoléculas e osmólitos. O fósforo desempenha um papel 
fundamental na época de floração. A combinação do fósforo, aminoácidos 
específicos, biomoléculas e osmólitos e, ainda, dos oligoelementos presentes no 
codan plus favorecem o crescimento e uniformidade da vegetação, incrementado 
especialmente o desenvolvimento do fruto e o calibre dos frutos. Também aumenta 
a resistência da planta em qualquer situação de stress térmico ou hídrico. 

Foliar

Fertirrega

1-2.5 lts/ha - aplicação

1-3 aplicações / ciclo de cultura

3-5 lts/ha - aplicação

2-6 aplicações / ciclo de cultura



aplicação aplicação da dose

dalgin Mg
Extrato de algas com magnésio e microelementos. 6,15% MgO + 1,23% B + 0,12% Mo (p/v)
O dalgin Mg é um líquido bioestimulante completamente solúvel em água. 
A sua formulação consiste em algas marinhas, mais especificamente 
a Ascophyllum nodosum, que naturalmente inclui mais de 60 macro 
e micronutrientes, hidratos de carbono, aminoácidos e promotores 
de crescimento de origem natural. O dalgin Mg também incorpora 
boro, magnésio e molibdénio que permite óptima nutrição de culturas 
especialmente exigentes nestes nutrientes, como o olival, a vinha, etc. 

Foliar 250-300 cc/hl - aplicação

1-2 aplicações / ciclo de cultura

codabrix
Estimulante de la maturação. 25,3% K2O + 16,2% Polissacarídeos + Aminoácidos (p/v)
O codabrix é um produto especialmente concebido para melhorar a qualidade 
do fruto. A combinação de aminoácidos, potássio e polissacarídeos favorece a 
maturação, afetando aspetos tão importantes como cor, tamanho etc. Além disso, 
a contribuição dos aminoácidos, juntamente com polissacarídeos proporciona 
nutrientes facilmente assimiláveis de rápida utilização para a planta. 

Foliar 200-250 cc/hl - aplicação
Doses: 2-2,5 lts/ha

1-3 aplicações / ciclo de cultura

dalgin H15
Extrato de algas com extrato húmico. 17,5% Extrato Húmico Total + 8,47% Ácidos húmicos + 9,04% Ácidos 
fúlvicos + 4,23% K2O + 2,03% Aminoácidos + algas (p/v)
O dalgin H15 é um produto líquido que combina um alto conteúdo de ácidos 
orgânicos, essencialmente húmicos e fúlvicos, com extrato de algas marinhas, 
concretamente Ascophyllum nodosum, e aminoácidos que, em conjunto com 
biomoléculas e ativadores específicos incrementam o crescimento e a regeneração 
das raízes com existência de nemátodos, restabelecendo a vida microbiana 
útil do solo e diminuindo o efeito dos ataques de nemátodos que podem afetar o 
rendimento global das culturas. 

Fertirrega 5 lts/ha - aplicação 
Cada 8-10 dias.
40-60 lts/ha - ciclo de cultura



aplicação aplicação da dose

fruitmax 10
3,46% N + 1,96% K2O + 1,15% B + 0,11% Mo + 11,55% Aminoácidos livres + 9,4% extrato de algas (p/v)
O fruitmax 10 é um produto bioestimulante, à base de aminoácidos, biomoléculas, 
osmólitos e extratos de algas, especialmente concebido para ser aplicado 
durante a fase de formação vegetativa, em momentos específicos da floração, 
desenvolvimento e maturação do fruto, favorecendo a multiplicação celular. A sua 
aplicação regular, como complemento de uma fertilização adequada, permite um 
equilíbrio vegetativo e radicular da planta, para maximizar o tamanho dos frutos e a 
uniformidade dos mesmos assim como o rendimento global da cultura.

Foliar

Fertirrega

150-250 cc/hl - aplicação

cada 7-15 dias

3-5 lts/ha - aplicação

cada 7-10 dias

tripton TL
3,59% N + 9,64% Mo + 0,96% Co + 6,43% Aminoácidos livres + 12,85 Matéria orgânica (p/v)
O tripton TL é um produto bioestimulante à base de aminoácidos, matéria 
orgânica, cobalto e molibdénio, especialmente concebido para o tratamento 
de sementes, de culturas de leguminosas (soja, feijão, grão de bico, etc.) para 
melhorar a germinação, o desenvolvimento radicular e a emissão da plântula 
no arranque inicial. A presença de cobalto e molibdénio estimula a planta para a 
fixação do azoto, por intermédio do Rizobium nos nódulos das leguminosas.

Foliar

Em sementes

200-300 cc/ha - aplicação
En V4, 25 - 30 DDS.

1-2 aplicações separadas 
15-20 dias

200-400 cc/100 kg de sementes

tripton TC
3,73% N + 7,47% P2O5 + 0,31% K2O + 3,74% Zn + 6,23% Aminoácidos livres + 24,9% Matéria orgânica (p/v)

O tripton TC é um produto bioestimulante à base de aminoácidos, fósforo, 
zinco, polissacarídeos e ácidos orgânicos, especialmente concebido para 
o tratamento de sementes de cereais (trigo, cevada, milho, etc.) antes 
da sementeira. tripton TC incrementa a germinação e desenvolvimento 
radicular, conseguindo uma maior viabilidade da plântula no arranque inicial.

Em sementes 200-400 cc/100 kg de sementes



dalgin active
Extrato de algas com vitaminas e aminoácidos. 1,43% N + 6,78% Aminoácidos + 22,60% Extrato de algas
+ 1,35 g/l vitaminas (p/v)
O dalgin active é um produto líquido à base de extrato de algas marinhas, 
especificamente a Ascophyllum nodosum, que naturalmente inclui mais de 
60 macro e micronutrientes, hidratos de carbono, aminoácidos e promotores 
de crescimento de origem natural. O produto também inclui microelementos, 
aminoácidos e um complexo vitamínico que juntos fornecem um efeito estimulante 
e incrementam as defesas e resistências das plantas aos ataques por pestes e 
doenças, com um amplo espectro de atividade contra fungos, bactérias e vírus.  

Foliar

Fertirrega

250-300 cc/hl - aplicação
Nº de aplicações em função do 
estado de saúde da planta

2,5-5 lts/ha - aplicação

Frequência: a cada 10-15 dias

codavit
Mistura de microelementos. 2,24% Cu + 2,56% Fe + 0,96% Mn + 0,64% Zn + Lignosulfonatos de Aluminio (p/v)
O codavit é um complexo líquido que contem compostos orgânicos naturais e 
microelementos associados com os sais de alumínio que lhe conferem um efeito 
duplo: nutricional e antifúngicos (ação sobre fungos endoparasitários).  

Foliar 200-400 cc/hl - aplicação

1-3 aplicações / ciclo de cultura

Os produtos preventivos coda são fórmulas desenvolvidas para reduzir o efeito de pragas e/ou 
doenças das culturas, ou seja, estimular o sistema de defesa das mesmas. A gama de preventivos 
coda inclui fórmulas à base de compostos orgânicos naturais que, em conjunto com bioativadores 
e microelementos, para além de nutrir, estimulam o mecanismo defensivo das plantas, fazendo com 
que as culturas e frutos estejam mais protegidos face a patogénicos e pragas, de maneira mais 
sustentável e eficaz, oferecendo uma maior rentabilidade nas culturas.

preventivos

aplicação aplicação da dose



Os coadjuvantes coda são produtos desenvolvidos para otimizar a eficácia dos produtos fitossanitários 
que são aplicados em conjunto. Combinando os coadjuvantes coda com tratamentos fitossanitários 
ou aplicações foliares de produtos nutricionais ou estimulantes, obtém-se um melhor resultado para os 
produtos aplicados. 
Os coadjuvantes coda atuam sobre a estabilidade do pH, chave para uma ótima absorção, estabilidade 
ou atividade de muitos produtos, sobre as propriedades físico-químicas da calda (como a tensão superficial 
da folha, essencial para uma ótima utilização dos produtos), especialmente nas aplicações foliares.  

coadjuvantes

tamponic pH
19,8% K2O + Ácidos orgânicos policarboxílicos (p/v)
O tamponic pH é uma solução potássica com ácidos 
policarboxílicos que estabiliza o pH da água utilizada para misturar 
com agroquímicos de aplicação foliar em culturas hortícolas, 
frutícolas, plantas ornamentais, entre outras. O tamponic pH 
tem um efeito ligeiramente acidificante e estabiliza o pH da água 
em valores entre 5 e 6, evitando a alteração dos tratamentos 
por efeito de um pH inadequado (hidrólise alcalina). Também 
reduz a concentração de sais geradores de dureza (carbonatos 
e bicarbonatos de cálcio e magnésio) que podem reagir com os 
agroquímicos e reduzir a sua eficácia. 
O pH obtido com a utilização de tamponic pH melhora a 
penetração, e por conseguinte, a eficácia dos produtos sistémicos, 
bem como a compatibilidade entre os produtos emulsionáveis e 
fertilizantes foliares.  

mojante no iónico
20% Alquil poliglicol éter
O produto é constituído por vários componentes com efeitos 
tensioativos, coadjuvantes e dispersantes, de modo que o mojante 
no iónico apresenta uma tripla ação, adesiva + humidificante + 
surfactante. Ao aplicar com agroquímicos, permite a aceleração 
da penetração do agroquímico na camada superficial de cera 
e na primeira camada de tecido adiposo, de modo a facilitar o 
efeito do mesmo no objetivo quer seja inseto, bactéria ou vegetal, 
aumentando assim a eficiência com uma dose reduzida. O mojante 
no iónico pode ser aplicado a todas as culturas, misturado com a 
calda fitossanitária para aumentar a sua eficácia. A sua aplicação é 
recomendada para tratamentos de fungos dificilmente atingíveis, 
culturas com cutículas de cera e controlo de pragas em geral.  

aplicação aplicação da dose

Foliar

Coadjuvante de insecticida
ou fungicida

Coadjuvante de herbicida

Mistura com agroquímicos 50 cc/100 litros de calda

50 cc/100 litros de calda

50-300 cc/100 litros de calda

50-100 cc/100 litros de calda

aplicação aplicação da dose

Curva pH concentração (tamponic pH)

tamponic pH vs pH

Curva tensioactividade-concentração (mojante no iónico)

Tensão superficial vs% mojante no iónico
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guia de produtos coda

tabela de teores garantidos

corretivos de solos
e condicionadores de solo/água

codasal plus 2000

e-codasal

codasal complex

codahumus 20

codahumus PK

codabooster

codahumus S80

codahumus SG

codasul pH

codasul micro

codargon

e-codargon

codacítricos

codahort

numatric

EHT Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos Ácidos orgânicos

quelatos corretivos de carências
Agent quelante/

complexante

Produto cuja fórmula foi otimizada

Produto novo

Produto apto para uso em agricultura biológica

Tecnologia agrosostenible criada por SAS



guia de produtos coda

coadjuvantes

Extrato 
algas

Produto cuja fórmula foi otimizada

Produto novo

Produto apto para uso em agricultura biológica

Tecnologia agrosostenible criada por SAS

aminoácidos e bioestimulantes
Matéria orgânica Extrato de algas Polissacarídeos

3,8 2,6

3,73
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      criamos solucoes

so
lu

co
es

 in
ov

a
do

ra
s 

e 
su

st
en

tá
ve

is 
pa

ra
 a agricultura de hoje



soluções agro-sustentáveis 
para melhorar o desempenho 
da sua cultura

apresentações

soluções agro-sustentáveis para todos
www.sas-agri.com

Sustainable Agro Solutions, S.A.
Ctra. N-240, Km.110 - 25100 Almacelles - Lleida - Espanha
t. (34) 973 74 04 00  -  f. (34) 973 74 14 89
info@sas-agri.com

www.sas-agri.com

Distribuído por:
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Assessoria agronómica
Programas personalizados


