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NOVOS TEMPOS, NOVAS NECESSIDADES

Na SAS, desenvolvemos, fabricamos e comercializamos soluções as Coda desde 1989 em Lleida 
(Espanha). Actualmente a SAS é uma empresa global presente em 80 países que conta com mais de 
100 profissionais, com subsidiárias no México e no Brasil e uma rede de colaboradores distribuídos 
nos diferentes continentes.

Priorizamos os nossos esforços na obtenção de conhecimento e recursos para avançar na pesquisa 
e desenvolvimento de soluções nutricionais para a agricultura tecnificada. A NOBA é a nossa plataforma 
tecnológica, com a qual conquistamos marcos importantes e que nos torna uma referência no 
nosso sector.

Descubra mais sobre nossa variada gama de produtos, a nossa equipa técnica e a nossa empresa 
no nosso site: www.sas-agri.com.

Plataforma tecnológica
www.nobatec.es
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Tem nas suas mãos a relação das estratégias da CODA com as quais pode suprir todas as necessidades 
nutricionais e estimulantes da sua cultura.

Cada estratégia responde a um ou mais produtos CODA, fertilizantes e bioestimulantes especiais e 
sustentáveis de alta eficiência especialmente desenvolvidos para a agricultura tecnificada.

Consulte os nossos técnicos para combinar as nossas referências e desenvolver programas específicos 
com os quais irá obter o máximo das suas colheitas, melhorar o solo ou a água de rega, aumentar 
a germinação, melhorar o sistema radicular, corrigir deficiências nutricionais que possam ocorrer 
e estimular e revitalizar a sua cultura em todas as fases fenológicas, com o objetivo de maximizar 
rendimento e qualidade.

Plataforma tecnológica
www.nobatec.es

A sua marca 
de referência

Embalagens em garrafas (líquido) Embalagens em sacos (sólidas)



ESTRATÉGIAS CODA
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codafol N33
codafol 14-6-5

codafol P54
codafol 7-21-7

codafol K30

k·mad

codafol K35 acid

codafol 4-16-28

codafol 13-13-13
codafol maximus 8-11-3

coda-Ca-L
coda-Mg-L

codacal boro

codabor
coda-Mn-L
coda-Zn-L
coda-Cu-L
coda-Fe-L
numafer

codaquel
codamix
numamix

codacitricos
codahort

NPK líquido

Azoto Fósforo Potássio Especiais Secundários Microelementos Combinados

Correctores de carências

NUTRIÇÃO

codasal premium
codasal complex

Correctores de cálcio Condicionadores de soloPercolador Acidificantes

numatric codahumus 20
codahumus PK
codabooster 

codahumus S80
codahumus SG

codargon
e-codargon

codasul pH
codasul micro

MELHORAMENTO DE SOLO
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Acidificantes

codasul pH
codasul micro

codamin 150
dalcon
dalgin

e-dalgin

tripton TL
tripton TC

dalgin Mg codan plus
codamin B-Mo

codamol

fruitmax 10 codabrixcodamin radicular
codamin microradicular

radimax +
dalgin H15

Bioestimulantes

Sementeira
Desenvolvimento 

vegetativo
Floração 

e vingamento
Desenvolvimento 

do fruto Maturação

Estimuladores por faseActivadores fisiológicos Revitalizantes

codasting codavit
dalgin active

ESTIMULAÇÃO

tamponic pH
 

POTENCIACIÓNPOTENCIAÇÃO

Enquadrámos os nossos produtos em 4 estratégias de acordo com o seu objetivo para uma melhor 
compreensão do catálogo. Há que ter em mente a versatilidade de muitos dos produtos, pelo que para a 
mesma estratégia podíamos combinar diferentes formulações, dependendo das condições e da cultura. 
A SAS e seus parceiros aconselharão sempre na elaboração do melhor programa de acordo com suas 
necessidades.

Enraizamento



MELHORAMENTO DE SOLO
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Soluções de cálcio complexado com ácidos orgânicos, ideais para qualquer tipo de solo 
e para todas as culturas em aplicação radicular. Com a aplicação de cálcio eficiente, 
incrementa-se a produção com a obtenção de frutos de maior calibre, firmeza, 
qualidade e vida pós-colheita.

PRODUTOS

codasal premium

codasal complex

numatric

codahumus 20

codahumus PK

codabooster 

codahumus S80

codahumus SG

codargon

e-codargon

codasul pH

codasul micro
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Solução de cálcio complexado com ácidos orgânicos, com macro 
e microelementos.
É ideal para fertirrega em solos de pH ácido. O produto melhora a 
estrutura do solo e as condições derivadas de problemas de acidez, 
com a redução da toxicidade de elementos como o alumínio e 
melhora a disponibilidade e absorção de elementos escassos 
nesses solos, como o cálcio e o magnésio.

Solução de cálcio e magnésio com ácidos orgânicos, para solos 
compactos, desprovidos de estrutura e com problemas de infiltração.
Melhora a percolação e uniformidade da distribuição da água 
de rega no bolbo húmido, o que permite que o solo se hidrate 
e oxigene mais; a cultura terá assim um sistema radicular mais 
robusto e, por conseguinte, estará melhor nutrida, o que melhora 
a qualidade e a produção.

Solução de cálcio complexado por cadeias de ácidos orgânicos, a 
partir de matérias-primas de alta qualidade e origem vegetal.
O cálcio fornecido é realmente eficiente e assimilável pela planta. No 
caso de solos salino-sódicos, sódicos ou solos regados com águas 
salinas com altos níveis de Na+, permite deslocar o teor de sais do 
bolbo húmido, e diminui os problemas associados ao stress salino na 
planta. Devido ao seu alto poder floculante, optimiza as condições 
físico-químicas e biológicas do solo, o que favorece o arejamento do 
sistema radicular, aumentando a capacidade de troca catiónica e a 
capacidade de retenção e disponibilidade de água.

numatric

codasal complex

codasal premium

2,4% CaO + 1,1% MgO + 45,2% ácidos orgânicos (p/v)

14% CaO + 2,8% MgO + 0,14 B, 0,07% Mo, 0,007% Co + ácidos orgânicos (p/v)

17,5% CaO + ácidos orgânicos (p/v)

Soluções de cálcio complexado com ácidos orgânicos, ideais para qualquer tipo de solo e para todas as cul-
turas em aplicação radicular. Com a aplicação de cálcio eficiente, incrementa-se a produção com a obtenção 
de frutos de maior calibre, firmeza, qualidade e vida pós-colheita.

Correcção 
de cálcio em
fertirrega

Correcção 
de cálcio

4-6 l/ha por aplicação, 
a cada 7 dias durante o 
desenvolvimento da fruta

4-8 l/ha por aplicação, 
a cada 7/10 dias durante 
o desenvolvimento do 
frutos.

10-15 l/ha por aplicação

2-4 aplicações por 
ciclo cultural

10-40 ml/m3 de água

Correcção de solos 
salino-sódicos

Correcção de águas 
salino-sódicas

5 - 10 l/ha por aplicação 
com 2 - 4 aplicações por 
ciclo cultural. Fazer  1/

4  
da 

rega total, em seguida 
aplicar numatric e no 
último 1/

4
 de rega aplicar 

apenas água
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CORRECTORES DE CÁLCIO

PERCOLADOR

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

fertirrega



Corrector líquido orgânico à base de ácidos húmicos e fúlvicos 
em combinação com fósforo e potássio. 
Potencia processos biológicos que fortalecem a planta contra 
condições adversas. Além disso, estimula o desenvolvimento das 
raízes, aumenta a assimilação de nutrientes, melhora a disponibili-
dade de água, melhora a estrutura e aumenta a CTC.

Corrector líquido orgânico com elevada percentagem de ácidos 
húmicos procedentes de leonardita de alta qualidade. 
Melhora a estrutura do solo, pelo que diminui a erosão e o 
encrostamento e aumenta a fertilidade do solo. Uma vez que 
é uma fonte de hidratos de carbono, também estimula o 
crescimento de microrganismos. Melhora o desenvolvimento 
das raízes, previne desequilíbrios nutricionais e melhora o estado 
vegetativo e o desenvolvimento das culturas.

Corrector líquido orgânico à base de extracto húmico de leonardita 
e ácidos fúlvicos.
Favorece a estrutura física do solo e aumenta a CTC. A sua 
aplicação desbloqueia e aumenta a assimilação de nutrientes 
disponíveis no solo. Actua na fauna microbiológica do solo 
exponenciando a biomassa microbiana e a sua actividade. 
Favorece a formação de agregados, o incremento da massa 
radicular e da retenção de água. 

numatric

codasal complex

codabooster

codahumus 20

2,4% CaO + 1,1% MgO + 45,2% ácidos orgânicos (p/v)

14% CaO + 2,8% MgO + 0,14 B, 0,07% Mo, 0,007% Co + ácidos orgânicos (p/v) 20,3% EHT (11,4% ácidos húmicos + 8,9% ácidos fúlvicos) + 8,9% P
2
O

5
 + 15,2% K

2
O (p/v)

16,7% EHT (13,4% ácidos húmicos + 3,3% ácidos fúlvicos) + 5,2% K
2
O (p/v)

17,5% CaO + ácidos orgânicos (p/v)

Formulações de origem orgânica destinadas a optimizar as propriedades físicas e químicas dos solos e a 
favorecer os processos biológicos da rizosfera.

22,8% EHT (11,3% ácidos húmicos + 11,5% ácidos fúlvicos) + 3,6% K
2
O (p/v)

3-5 l/ha por aplicação 

num total de 20 - 60 
l/ha por ciclo cultural

3-5 l/ha por aplicação 

num total de 20-40 
l/ha por ciclo cultural

3-5 l/ha por aplicação

20-40 l/ha por ciclo 
cultural
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CONDICIONADORES DE SOLO

codahumus PK

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

fertirrega

fertirrega

fertirrega
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Ácidos húmicos sólidos de elevada concentração procedentes de 
leonardite de alta qualidade.
Melhora as propriedades do solo, em particular a estrutura, 
aumentando a retenção de água, a CTC, a fertilidade do solo e, 
por conseguinte, o sistema radicular da cultura. O produto é 
solúvel em água e pode ser aplicado através de diferentes tipos 
de sistemas de rega.

Ácidos húmicos sólidos de elevada concentração procedentes 
de leonardita de alta qualidade.
Melhora as propriedades físico-químicas e biológicas do solo. 
Aumenta a fertilidade do solo, melhora a estrutura do solo, 
aumenta a retenção de água, a estabilidade dos nutrientes no 
complexo de troca e o sistema radicular da cultura.

Corrector líquido à base de matéria orgânica com 36% (366 g/l) 
de ácidos orgânicos associados a cálcio, magnésio e enxofre. 
Potencia a assimilação rápida de macro e microelementos do 
complexo de troca de solo graças ao seu poder de formar complexos. 
Também melhora as propriedades físicas do solo, especialmente 
no caso de solos argilosos, pesados ou endurecidos, melhorando 
a oxigenação e favorecendo a geração de exsudados. Ideal para 
aplicação em fertirrega, pois é microfiltrado e centrifugado.

codahumus S80

codahumus SG

codargon

80% EHT (76% ácidos húmicos + 4% ácidos fúlvicos) + 12% K
2
O (p/p)

70% EHT (64% ácidos húmicos + 6% ácidos fúlvicos) + 10% K
2
O (p/p)

36% Ácidos orgânicos + 2,8% CaO + 1,2% MgO (p/v)

1-2 kg/ha por aplicação

8-15 kg/ha por ciclo 
cultural

1-2 kg/ha por aplicação

5-10 kg/ha por ciclo 
cultural

5-10 l/ha por aplicação

40-100 l/ha por ciclo 
cultural

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

fertirrega

fertirrega

fertirrega



11

codahumus S80

codahumus SG

codargon

80% EHT (76% ácidos húmicos + 4% ácidos fúlvicos) + 12% K
2
O (p/p)

70% EHT (64% ácidos húmicos + 6% ácidos fúlvicos) + 10% K
2
O (p/p)

36% Ácidos orgânicos + 2,8% CaO + 1,2% MgO (p/v)

Corrector líquido à base de matéria orgânica com 35,1% de ácidos 
orgânicos 100% de origem vegetal associados a enxofre e cálcio, 
complexando-os. 
A sua aplicação contínua pode complementar ou substituir 
parcialmente as aplicações de estrume. Melhora as condições do 
solo favorecendo o desenvolvimento da planta e a judando a 
optimizar a disponibilidade de água e nutrientes.

e-codargon
35% Ácidos orgânicos + 2,7% CaO (p/v)

Solução ácida de fertilizante azotado com enxofre, um poderoso 
acidificante do pH da água de rega através do fornecimento 
de H+ (HCO

3
- + H+ <-> H

2
O + CO

2
).  

Neutraliza os carbonatos e bicarbonatos na água de rega que, quando 
aplicada no solo, aumenta a fertilidade e a disponibilidade de nutrientes 
bloqueados. Em solos salino-sódicos a contribuição do H+ favorece a 
sua troca com Na+, facilitando a sua lixiviação.

codasul pH
22,8% N + 60,8% SO

3
 + 0,03% Fe + 0,01% Zn (p/v)

Acidificante

Acidificante

50-150 ml/m3 de água

50-250 ml/m3

Desbloqueador 

de solos

Desbloqueador 

de solos

Formulação de elevado teor de azoto e enxofre, enriquecida com 
uma mistura estudada de microelementos (40 g/l Fe, 20 g/l Mn e 
6 g/l Cu).
É um acidificante do pH da água com uma função adicional de 
adubação corretiva. Reage com os carbonatos e bicarbonatos da 
água de rega e a aplicação ao solo confere uma maior disponibilidade 
de nutrientes em solos alcalinos com alto teor de calcário activo.

codasul micro
20,3% N + 20,9% SO

3
 + 4,05% Fe + 2,03% Mn + 0,68% Cu (p/v)

ACIDIFICANTES

5-10 l/ha por aplicação

40-100 l/ha por ciclo 
cultural

5-10 l/ha por aplicação

20-40 l/ha por ciclo 
cultural

5-10 l/ha por aplicação

30-60 l/ha por ciclo 
cultural

As formulações acidificantes CODA apresentam tripla acção: fertilizante-acidificante-desbloqueadora. 
São fertilizantes de alto teor em azoto e enxofre enriquecidos com microelementos.
A sua principal função é diminuir o pH da água para evitar obstruções nos sistemas de rega; além 
disso, ao acidificar o bolbo húmido são lavados sais indesejados e tanto os macronutrientes principais 
e secundários como micronutrientes são desbloqueados, deixando-os disponíveis para absorção 
radicular.

20-40 ml/100 l 

(até pH 5,5 - 6)
Foliar

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

fertirrega



NUTRIÇÃO
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Estratégias para melhorar a nutrição vegetal, tanto por via foliar como radicular, para todo o tipo de 
culturas. Compreende estratégias de fertilização baseadas em macronutrientes e micronutrientes, 
que se destacam pelo seu alto poder de assimilação pelas plantas.

PRODUTOS

codafol N33

codafol 14-6-5

codafol P54

codafol 7-21-7

codafol K30

k·mad

codafol K35 acid

codafol 4-16-28

codafol 13-13-13

codafol maximus 8-11-3

coda-Ca-L

coda-Mg-L

codacal boro

codabor

coda-Mn-L

coda-Zn-L

coda-Cu-L

coda-Fe-L

numafer

codaquel

codamix

numamix

codacitricos

codahort
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NPK LÍQUIDOS

Azoto

Fósforo

1414

Fertilizante composto NPK de alta qualidade, equilibrado nos 
três macronutrientes, com elevada riqueza e disponibilidade em 
cada um deles.
A sua aplicação é recomendada nos estados vegetativos em que 
a planta necessita de um equilíbrio 1-1-1 (por exemplo, no 
desenvolvimento vegetativo), como complemento à nutrição básica.

codafol 13-13-13
13,1% N + 13,1% P

2
O

5
 + 13,1% K

2
O (p/v)

200-300 ml/100 l por 
aplicação

2-3 aplicações por ciclo 
cultural

Fertilizante foliar com alta concentração de azoto equilibrado nas 
diferentes formas (nítrica, amoniacal e ureica) complementado com 
microelementos quelatados com EDTA.
A sua aplicação é recomendada nos primeiros estados do ciclo da cul-
tura e em períodos de desenvolvimento vegetativo, quando queremos 
activar um crescimento rápido, como complemento à nutrição básica.

codafol N33 
33% N + 0,12% Cu + 0,06% Mn + 0,06% Zn (p/v)

Fertilizante composto de alta concentração em azoto (N), complementado 
com fósforo, potássio e microelementos quelatados por EDTA.
Recomenda-se nos primeiros estados da cultura em momentos 
pontuais em que se pretende activar vegetativamente a planta com 
um fertilizante rico em N, mas também com P, K e microelementos 
de alta disponibilidade e absorção, que complementam a nutrição 
básica. O produto é complementado com AATC (ácido N-acetil-tia-
zolidín-4-carboxílico) que lhe confere uma acção bioestimulante 
dos processos bioquímicos.

codafol 14-6-5
17,0% N +7,3% P

2
O

5
 + 6,0% K

2
O + 0,12% Fe + 0,06% Mn + 0,06% Zn + 0,06% Cu + 0,001% Mo + AATC (p/v) 

Fertilizante foliar de alta concentração de fósforo (850 g/l P
2
O

5
) 

de fácil absorção pela planta, complementado com dimetilsulfóxido 
(DMSO) que aumenta mais a penetração no tecido vegetal.
Adequado para os estados de prefloração/floração e vingamento 
do fruto e quando haja défice de fósforo. Além disso, impulsiona 
processos metabólicos como a fotossíntese e o aporte de energia. 
Potencia também o crescimento radicular da planta

codafol P54 
85% P

2
O

5
 + 10 ppm dimetilsulfóxido (p/v)

Formulações líquidas de alta concentração de azoto, fósforo e/ou potássio totalmente solúveis, 
concebidas para aplicações foliares e, nalguns casos, radiculares. São especialmente enriquecidas 
para aumentar a sua eficiência.

Foliar

Foliar

Foliar

Foliar

300-400 ml/100 l por 
aplicação

1-3 aplicações por ciclo 
cultural

200-400 ml/100 l por 
aplicação

1-3 aplicações por ciclo 
cultural

100-150 ml/100 l por 
aplicação

1-2 aplicações por ciclo 
cultural

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação



Potássio
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codafol 13-13-13
13,1% N + 13,1% P

2
O

5
 + 13,1% K

2
O (p/v)

150-200 ml/100 l por 
aplicação

1-2 aplicações por ciclo 
cultural

250-300 ml/100 l por 
aplicação

1-2 aplicações por ciclo 
cultural

250-300 ml/100 l por 
aplicação

1-2 aplicações por ciclo 
cultural

10-20 l/ha por aplicação

2-4 aplicações por ciclo 
cultural

codafol N33 
33% N + 0,12% Cu + 0,06% Mn + 0,06% Zn (p/v)

codafol 14-6-5
17,0% N +7,3% P

2
O

5
 + 6,0% K

2
O + 0,12% Fe + 0,06% Mn + 0,06% Zn + 0,06% Cu + 0,001% Mo + AATC (p/v) 

codafol P54 
85% P

2
O

5
 + 10 ppm dimetilsulfóxido (p/v)

Fertilizante foliar de alta concentração de potássio, de fácil 
absorção pela planta.
Fornece potássio altamente assimilável, que tem um papel importante 
na regulação de diversas funções na planta como a fotossíntese, 
abertura e fecho dos estomas, transpiração, formação de açúcares, 
etc. A sua aplicação é adequada durante o desenvolvimento dos 
frutos (para melhorar sua maturação, qualidade e coloração) e, 
em geral, como fonte de potássio em complemento da nutrição 
básica.

Fertilizante composto de alta concentração em fósforo em equilíbrio 
com azoto, potássio e micronutrientes.
É especialmente indicado como complemento da fertilização 
fosfórica e, em geral, quando a planta necessita destes nutrientes 
para o seu correcto desenvolvimento; especialmente nas etapas 
de prefloração, floração e vingamento dos frutos. Tem também 
função de fornecimento de energia a múltiplos processos metabólicos.

codafol K30

k mad

codafol 7-21-7

45% K
2
O (p/v) 

7,3% N + 21,9% P
2
O

5
 + 7,3% K

2
O + 0,13% Fe + 0,06% Mn + 0,06% Zn + 0,12% B + 0,06% Cu + 0,001% Mo (p/v)

Fertilizante foliar de alta concentração de potássio.
Adequado para momentos de máxima extracção de potássio, 
especialmente em estados anteriores à colheita, por forma a 
obter maior qualidade dos frutos, aumento do teor de açúcar, 
cor e inclusive calibre. Além de regular diversas funções da planta 
como a fotossíntese ou a transpiração, a sua formulação não 
alcalina facilita a assimilação foliar e tem função adicional de 
regulador do pH das caldas (tampão).

codafol K35 acid 
35% K

2
O (p/v)

Formulado de alto teor em potássio, com aminoácidos específicos 
especialmente concebido para aplicação por via radicular.
O seu uso é adequado em solos com baixa disponibilidade de 
potássio (fixação na argila) ou em momentos específicos de alta 
necessidade deste elemento, como pode ser na fase anterior à 
colheita, com o objetivo de aumentar o calibre, peso, açúcares, cor 
e uniformização da própria colheita. O conteúdo de aminoácidos, 
além de fortalecer a cultura perante condições adversas ou stress 
abiótico, aumenta a disponibilidade de potássio que será absorvido 
pela raiz, favorecendo o crescimento do sistema radicular. 

36% K
2
O + 7% aminoácidos livres (p/v)

10-20 l/ha por aplicação

2-3 aplicações por
ciclo cultural a cada 
10-15 dias.

Aplicar no enchimento 
e engorda do fruto 
até 7-10 dias antes da 
colheita

Foliar

Foliar

Foliar

Fertirrega

Fertirrega

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação



Especiais

CORRECTORES DE CARÊNCIAS

Secundários
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Fertilizante composto de alta concentração em potássio complementado 
com um equilíbrio perfeito de azoto, fósforo e microelementos.
É especialmente indicado nas fases desde o vingamento ao 
desenvolvimento do fruto, quando a planta mais necessita destes 
elementos e como complemento à nutrição básica.

codafol 4-16-28
4,2% N + 16,8% P

2
O

5
 + 28,0% K

2
O + 0,28% B + 0,02% Mo (p/v) 

Formulado composto NPK em equilíbrio perfeito enriquecido com 
microelementos, aminoácidos e activadores naturais.
A sua aplicação tem como resultado um maior vigor, com função 
anti-stress e transportando nutrientes e bioestimulantes essenciais à 
planta, que favorecem o vingamento; como consequência aumenta 
o rendimento e a qualidade das colheitas. O seu uso é especialmente 
recomendado em culturas extensivas (cereais, soja, etc.). 

codafol maximus 8-11-3
10,4% N +14,3% P

2
O

5
 + 3,9% K

2
O + 0,39% MgO + 0,98% Mn + 0,68% Zn + 0,14% B + 10,66% aminoácidos livres (p/v) 

Formulações líquidas de micronutrientes e elementos secundários com grande poder de adesão e absorção 
por via foliar e de alta disponibilidade via radicular, já que são estáveis numa grande variedade de pH. Todos 
os elementos estão ou bem quelatados ou bem complexados para garantir a total disponibilidade por parte 
das culturas.

Solução de cálcio complexado com lignosulfonatos para 
aplicação foliar.
Previne e corrige deficiências de cálcio. Favorece a consistência 
das paredes celulares dando-lhes maior elasticidade e maior 
dureza, obtendo-se frutos mais resistentes ao rachado e à aparição 
de fisiopatias, conseguindo uma maior vida pós-colheita. 

coda-Ca-L
10,9% CaO (p/v) 

Concentração: 
250-300 ml/100 l 

Dose: 
2-4 l/ha por aplicação 

4-6 aplicações a cada 
10 ou 15 dias.

Concentração: 
250-300 ml/100 l 

Dose: 
2-4 l/ha por aplicação 

4-6 aplicações a cada 
10 ou 15 dias.

Solução de magnésio complexado com lignosulfonatos para 
aplicação foliar.
Previne e corrige deficiências de magnésio, com melhoria da 
fotossíntese e formação da clorofila, do metabolismo dos hidratos 
de carbono e da síntese de proteínas. A sua deficiência provoca 
uma redução na actividade fotossintética e, por consequência, 
uma menor produção

coda-Mg-L
8,4% MgO (p/v) 

Foliar

Foliar

Foliar

Foliar

200-300 ml/100 l por 
aplicação

2-3 aplicações por ciclo 
cultural

100-300 ml/100 l por 
aplicação

2-3 aplicações por ciclo 
cultural

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

3-5 l/ha por aplicação

2-4 aplicações por 
ciclo cultural

Fertirrega
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Microelementos

codafol 4-16-28
4,2% N + 16,8% P

2
O

5
 + 28,0% K

2
O + 0,28% B + 0,02% Mo (p/v) 

codafol maximus 8-11-3
10,4% N +14,3% P

2
O

5
 + 3,9% K

2
O + 0,39% MgO + 0,98% Mn + 0,68% Zn + 0,14% B + 10,66% aminoácidos livres (p/v) 

Complexo de cálcio e boro, especialmente recomendado 
para aplicação foliar.
Previne deficiências destes elementos. Conseguem-se frutos 
com maior dureza e elasticidade, o que alarga a sua vida 
pós-colheita. A aplicação combinada dos dois elementos 
permite aproveitar a sinergia entre eles, que favorece por 
um lado a mobilidade do cálcio e por outro corrige possíveis 
deficiências de boro. 

codacal boro
10,4 % CaO + 0,52 % B (p/v) 

coda-Ca-L
10,9% CaO (p/v) 

coda-Mg-L
8,4% MgO (p/v) 

3-5 l/ha por aplicação. 
Aplicar semanalmente 
desde o início do desen-
volvimento dos frutos.

Complexo líquido boratado (boro-etanolamina) de alta concentração 
(140 g/l) para aplicação por via foliar ou radicular.
Previne e corrige as deficiências de boro, microelemento 
imprescindível para a polinização e vingamento, transportando 
uma maior viabilidade ao pólen e, desta forma, evitando malformações 
e fisiopatias. Além disso, regula a síntese de hormonas intervindo 
em processos de divisão celular quando os frutos se desenvolvem; 
em consequência, aumenta a produção e qualidade dos frutos e 
hortaliças. 
(É compatível com Agricultura Biológica)

codabor
14% B (p/v)

1-3 l/ha por aplicação

2-4 por ciclo cultural

3-5 l/ha por aplicação

2-4 aplicações por 
ciclo cultural

3-5 l/ha por aplicação

2-4 aplicações por 
ciclo cultural

Manganês líquido complexado com lignosulfunatos, recomendado 
para via foliar ou radicular.
Previne e corrige deficiências de manganês. Melhora a síntese de 
proteínas, estimula a fotossíntese, favorece uma grande quantidade 
de processos enzimáticos nas plantas, neutraliza os radicais livres 
(diminuindo a oxidação) e melhora assim o estado das culturas. 
Além disto favorece também o desenvolvimento radicular e confere 
maior firmeza à parede celular destas.
(É compatível com Agricultura Biológica)

coda-Mn-L
10,6% Mn (p/v)

Solução de zinco complexado com lignosulfunatos, recomendada 
tanto por via foliar como radicular.
Previne e corrige as deficiências de zinco. Favorece os processos 
enzimáticos essenciais das plantas, intervém no ciclo do azoto e é 
necessário para a síntese do triptofano (substância de crescimento). 
É um componente estrutural das proteínas e intervém em inúmeros 
processos enzimáticos. A sua deficiência reduz o crescimento da 
planta e afecta a produção.
(É compatível com Agricultura Biológica)

coda-Zn-L
10,4% Zn (p/v) 

Foliar

Foliar

Foliar

Foliar

Fertirrega

Fertirrega

Fertirrega

Concentração: 
250-300 ml/100 l 

Dose: 
2-4 l/ha por aplicação 

4-6 aplicações a cada 
7 ou 10 dias.

Concentração: 
100-200 ml/100 l 

Dose: 
1-2 l/ha por aplicação 

1-3 aplicações por 
ciclo cultural

Concentração: 
200-300 ml/100 l 

Dose: 
2-3 l/ha por aplicação 

1-3 aplicações por 
ciclo cultural

Concentração: 
200-300 ml/100 l 

Dose: 
2-3 l/ha por aplicação 

1-3 aplicações por 
ciclo cultural

Fertirrega

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação



Combinados
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Solução de cobre complexado com lignosulfonatos, especialmente 
recomendado para aplicação via foliar ou radicular.
Previne e corrige as deficiências de cobre. Favorece uma 
multitude de processos enzimáticos das plantas, permite a 
correcta realização da fotossíntese, participa na síntese da 
lenhina e melhora o transporte de nutrientes das raízes às folhas. 
(É compatível com Agricultura Biológica)

coda-Cu-L
6,0% Cu (p/v)  

Solução de ferro complexado com lignosulfonatos, recomendado 
para via foliar.
Previne e corrige as deficiências de ferro. Favorece a síntese de 
proteínas, a realização da fotossíntese e a síntese de clorofila, 
promovendo o crescimento da planta e favorecendo a produção. 
(É compatível com Agricultura Biológica)

coda-Fe-L
6,2% Fe (p/v) 

Quelato de ferro em microgrânulos solúveis com grupos fenólicos 
Fe-EDDHA de alta estabilidade que evitam a hidrólise e precipitação 
do ferro, especialmente recomendado para aplicação por via radicular.
Transporta ferro numa forma altamente assimilável, o qual é 
necessário para a síntese de proteínas e clorofila, favorecendo a 
fotossíntese. A sua carência provoca clorose nas plantas, o que 
impede o crescimento e diminui o calibre dos frutos, provocando 
maturações precoce.
Produto disponível (conforme o mercado) em três tipos orto-orto: 
3,5% o-o, 4% o-o e 5% o-o.

Combinação líquida de zinco e manganês, complexados com 
lignossulfunatos de aplicação por via foliar ou radicular. 
Recomenda-se o seu uso para prevenir e corrigir as carências 
destes elementos. A sinergia de ambos os nutrientes aumenta 
a atividade fotossintética, a síntese de proteínas e o processo 
de crescimento celular, aumentando assim o desenvolvimento, 
qualidade e produçã.
(É compatível com Agricultura Biológica)

numafer

codaquel

6% Fe-EDDHA (p/p)

4,5% Zn + 4,5% Mn (p/v)

Fruteiras / citrinos

Vinha

Hortícolas e viveiros

15-60 g/árvore por ciclo

5-15 g/cepa por ciclo

1-3 g/m2 por ciclo

Concentración: 
200-300 cc/hl. 

Dosis: 
3-4 l/ha-aplicación 

2-3 aplicaciones por 
ciclo de cultivo

3-5 l/ha-aplicación

2-4 aplicaciones por 
ciclo de cultivo

Foliar

Foliar

Foliar

Fertirrega

Fertirrega

3-5 l/ha por aplicação

2-4 aplicações por 
ciclo cultural

Concentração: 
200-300 ml/100 l 

Dose: 
2-3 l/ha por aplicação 

1-3 aplicações por 
ciclo cultural

Concentração: 
250-400 ml/100 l 

Dose: 
2-4 l/ha por aplicação 

2-4 aplicações por 
ciclo cultural

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

3-5 l/ha por aplicação

4-6 aplicações por 
ciclo cultural

Fertirrega
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coda-Cu-L
6,0% Cu (p/v)  

coda-Fe-L
6,2% Fe (p/v) 

numafer

codaquel

6% Fe-EDDHA (p/p)

4,5% Zn + 4,5% Mn (p/v)

Combinación líquida de oligoelementos quelatados por EDTA o 
complejados por ácidos lignosulfónicos, totalmente solubles en agua.
Su cuidada y equilibrada formulación permite corregir deficiencias 
durante todas las fases del cultivo, complementando los calendarios 
de abonado N-P-K, tanto en cultivos "hidropónicos", como en 
aplicación foliar y radicular (fertirrigación) de cultivos en general.
(É compatível com Agricultura Biológica)

codamix
5,1% Fe + 2,6% Mn + 0,6% Zn + 0,4% B + 0,2% Cu + 0,1% Mo (p/v)

Mistura equilibrada microgranulada à base de ferro, manganês, 
zinco e cobre solúveis quelatados por EDTA (ácido etilenodiamino 
tetraacético) e molibdénio, por forma a garantir a sua alta 
disponibilidade para a cultura.
O seu equilíbrio adequado e a homogeneidade entre os 
micronutrientes ajusta-se correctamente às necessidades nutricionais 
das plantas, intervindo em processos enzimáticos e bioquímicos que 
fazem com que a planta se desenvolva correctamente. 
(É compatível com Agricultura Biológica)

numamix

6,5% Fe-EDTA + 4,6% Mn-EDTA + 3,0% Zn-EDTA + 0,3% Cu-EDTA + 0,4% Mo (p/p)

Hidroponia

Fruteiras/citrinos

Hortícolas

2-3 kg/100 m3 
de solução-mãe

1-2 kg/ha por aplicação 
a cada 7 ou 10 dias

2-3 kg/ha por aplicação
a cada 10 ou 15 dias

Combinação líquida de ferro, manganês e zinco, complexados 
com lignosulfonatos, recomendada para aplicação por via 
radicular (fertirrega).
Previne as deficiências nutricionais de ferro, manganês e zinco, 
especialmente em fruteiras com altas exigências destes 
elementos, e facilita a sua disponibilidade em certas condições 
como, por exemplo, em solos calcários. Estes três elementos 
estão envolvidos na melhoria dos processos metabólicos e transporte 
de assimilados, que afectam o bom desenvolvimento da cultura.
(É compatível com Agricultura Biológica)

codacitricos
13,4% SO

3
 + 2,5% Fe + 2,5% Mn + 2,5% Zn (p/v)

Dose média 5-10 l/ha por aplicação

30-60 l/ha por ciclo 
cultural. Ajustar em 
função do porte da cultura.

Dose média 4-6 l/ha por aplicação

30-80 l/ha por ciclo cultural

Fertilizante líquido biológico de microelementos com alto teor de 
ácidos orgânicos, totalmente solúvel em água, para aplicação por via 
radicular.
Funciona como corrector multicarências das culturas. Complementa 
os planos de adubação NPK (fertirrega) de hortícolas e fruteiras. O 
aporte destes nutrientes favorece processos vitais como a fotossíntese, 
a síntese de proteínas e a activação de enzimas e processos 
metabólicos das plantas, o que optimiza o desenvolvimento fisiológico 
e aumenta o rendimento.
(É compatível com Agricultura Biológica)

codahort
2,17% MgO + 11,78% SO

3
 + 2,48% Fe + 1,24% Mn + 1,24% Zn + 0,24% B + 0,12% Cu + 0,02% Mo (p/v)  

3-5 l/ha por aplicação, 
a cada 7 ou 10 dias.

culturas / doses de aplicação

Foliar

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

Fertirrega

Concentração: 
250-300 ml/100 l 

Dose: 
2-3 l/ha por aplicação 

2-3 aplicações por 
ciclo cultural
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As estratégias de estimulação CODA incluem formulações concebidas para obter o 
máximo rendimento e qualidade das culturas, uma vez que proporcionam às plantas 
maior resistência face a condições de stress e uma contribuição energética de rápida 
disponibilidade. Dispomos de diferentes soluções baseadas em aminoácidos de origem 
vegetal, algas e outros estimulantes projetados para activar os diferentes processos de 
desenvolvimento das culturas.

PRODUTOS

codamin 150

dalcon

dalgin

e-dalgin

codasting

tripton TL

tripton TC

codamin radicular

codamin microradicular

radimax +

dalgin H15

dalgin Mg

codan plus

codamin B-Mo

codamol

fruitmax 10

codabrix

codavit

dalgin active
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BIOESTIMULANTES

ACTIVADORES FISIOLÓGICOS
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Bioestimulante à base de aminoácidos vegetais e estimulantes específicos 
com alta penetração e efeito rápido.
Azoto e aminoácidos combinados com estimulantes específicos, como o 
AATC (ácido N-acetil-tiazolidina-4-carboxílico), que cria uma sinergia que 
resulta num poderoso crescimento vegetal com efeito triplo: aumenta o 
crescimento vegetativo, aumenta a qualidade do fruto e contribui para 
melhor tolerância e capacidade de recuperação das condições de stress.

codasting
8,1% N + 10,1% aminoácidos livres + 13,4% matéria orgânica + estimulantes (p/v)

Bioestimulante baseado numa combinação óptima de proteínas 
hidrolisadas de origem vegetal com microelementos.
Ajuda as culturas a preparar e/ou superar situações de stress. O 
fornecimento de aminoácidos durante o período de crescimento e 
floração proporciona maior rendimento e qualidade das culturas, 
uma vez que ajuda a síntese de proteínas e poupa energia à cultura. 
Actua como um regulador do metabolismo pois estimula a formação 
de clorofila, ácido indolacético (IAA), vitaminas e a síntese enzimática. 
Geralmente é combinado com diferentes produtos de nutrição de 
CODA com efeito sinérgico e também favorece a assimilação de 
numerosas caldas foliares e radiculares, além de complexar 
micronutrientes.

codamin 150
4,1% N + 2,42% Fe + 0,72% Mn + 0,48% Zn + 15,6% aminoácidos livres (p/v)

Adjuvante foliar 1 l/ha por aplicação

Foliar

Fertirrega

200-300 ml/100 l por 
aplicação

1-4 aplicações por ciclo 
cultural
5 l/ha por aplicação

2-4 aplicações por ciclo 
cultural

aplicação doses de aplicação

Fertirrega

Bioestimulante ecológico à base de aminoácidos de origem vegetal.
Poupa energia para planta porque intervém em várias funções do 
seu metabolismo, fornece elementos complexos nutritivos essenciais 
e matéria orgânica. Activa a resistência natural da planta contra o 
stress biótico e/ou abiótico em qualquer estágio fenológico. A sua 
composição melhora a acção da maioria dos produtos com os 
quais é misturado.
(É compatível com Agricultura Biológica)

dalcon
3,49% N + 2,66% K

2
O + 2,54% Fe + 10,16% aminoácidos livres (p/v)

Foliar

250-300 ml/100 l por 
aplicação

Fazer 1-2 aplicações 
separadas 15-20 dias

3-5 l/ha por aplicação

Fazer 4-8 aplicações 
separadas 15-20 dias

aplicação doses de aplicação

Bioestimulante líquido de alta riqueza à base de aminoácidos com extracto 
de algas marinhas (Ascophyllum nodosum) que constitui uma reserva 
natural de macro e micronutrientes, aminoácidos e hidratos de carbono. 
Aumenta o rendimento das culturas, a sua qualidade e especialmente a sua 
vitalidade e vigor. A acção do produto é complementada pela criação de 
sinergias com um equilíbrio ideal de aminoácidos de origem vegetal, que 
contribuem para a recuperação de culturas sujeitas a condições de stress. 
Também contém fitohormonas de origem natural que tornam o produto 
muito eficaz quando aplicado durante o desenvolvimento da fruta.

dalgin
22,4% extrato de algas + 6,7% aminoácidos livres + 1,4% N (p/v)

Fertirrega

Foliar

200-250 ml/100 l por 
aplicação

1-3 aplicações por ciclo 
cultural

3-4 l/ha por aplicação

2-6 aplicações por ciclo 
cultural

aplicação doses de aplicação

Bioestimulante orgânico 100% de extracto de algas (Ascophyllum 
nodosum) que constitui uma reserva de macro e micronutrientes, 
aminoácidos, hidratos de carbono e fitohormonas de origem natural.
A sua composição natural melhora e mantém a planta activa durante todo 
o seu desenvolvimento, retardando a senescência e fortalecendo a planta 
contra todos os tipos de stress, por forma a obter maiores rendimentos 
e qualidade.
(É compatível com Agricultura Biológica)

e-dalgin
Extrato de 100% de algas

Fertirrega

Foliar

200-250 ml/100 l por 
aplicação

1-3 aplicações por ciclo 
cultural

3-4 l/ha por aplicação

2-6 aplicações por ciclo 
cultural

aplicação doses de aplicação

Fertirrega

Foliar

75-100 ml/100 l por 
aplicação

1-3 aplicações por ciclo 
cultural
1-2 l/ha por aplicação

3-6 aplicações por ciclo 
cultural

aplicação doses de aplicação



Sementeira

Enraizamento

ESTIMULADORES POR FASE
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codasting
8,1% N + 10,1% aminoácidos livres + 13,4% matéria orgânica + estimulantes (p/v)

Bioestimulante à base de aminoácidos de origem vegetal e nutrientes 
específicos destinados ao tratamento de sementes em leguminosas.
Melhora a germinação, emergência, desenvolvimento radicular e 
emissão da plântula no arranque inicial, que resulta no aumento da 
produção e qualidade. A presença de cobalto e de molibdénio 
estimula a formação de nódulos no terreno com Rhizobium, logo, do 
aumento da fixação de azoto biológico.

tripton TL
3,59% N + 9,63% Mo + 0,96% Co + 6,42% aminoácidos livres + 12,8% matéria orgânica (p/v)

Bioestimulante à base de aminoácidos de origem vegetal e 
nutrientes específicos destinados ao tratamento de sementes 
de cereais antes da sementeira.
Favorece a germinação e o desenvolvimento radicular, 
alcançando maior viabilidade da plântula nos estádios iniciais, 
resultando em maior produção e qualidade. A combinação de 
fósforo, zinco, polissacarídeos e ácidos orgânicos aumenta o 
efeito do produto

tripton TC
3,73% N + 7,47% P

2
O

5
 + 0,31% K

2
O + 3,73% Zn + 6,2% aminoácidos livres + 24,9% matéria orgânica (p/v)

200-300 ml/ha por 
aplicação na fase V4,
25-30 DDS.  1-2 aplicações 
separadas 15-20 dias.

200-400 ml/100 kg
de semente

200-400 ml/100 kg
de semente

Sobre a 
semente

Sobre a 
semente

Bioestimulante à base de um equilíbrio de aminoácidos específicos 
de origem vegetal com fósforo e potássio.
Apresenta dupla acção: enraizante e nutricional. Promove a 
formação de um sistema radicular amplo e saudável, com maior 
volume de pêlos absorventes e de maior eficiência. Em situações 
de stress (transplante, geada, toxicidade, etc.) nutre e dá energia 
extra à planta, contribuindo para sua rápida recuperação e 
consequente activação vegetativa

codamin radicular
5,8% aminoácidos livres + 3,3% N + 11,3% P

2
O

5
 + 4,0% K

2
O (p/v)

Bioestimulante à base de um equilíbrio de nutrientes específicos e 
aminoácidos de origem vegetal.
O seu cuidadoso equilíbrio de ferro, manganês e zinco combinado 
com aminoácidos favorece a actividade das raízes da cultura, 
garantindo uma óptima absorção de nutrientes. Além disso, auxilia 
na recuperação da cultura em situações de stress, pois facilita que 
a planta sintetize as suas próprias proteínas mais rapidamente, 
economizando energia.
(É compatível com Agricultura Biológica)

codamin microradicular
5% aminoácidos livres + 1,3% N + 3,6% Fe + 1,2% Mn + 1,2% Zn (p/v)

Bioestimulante a base de aminoácidos específicos de origen vegetal 
con un equilibrio óptimo NPK, activadores vegetales y oligoelementos.
Posee una potente acción enraizante, promoviendo el desarrollo 
de una raíz pivotante efectiva, así como la emergencia de nuevas 
raíces. Reduce el período de estrés por trasplante, optimizando la 
absorción de nutrientes y uniformizando el desarrollo de la planta.

radimax +
3,7% N + 11,1% P

2
O

5
 + 4,1% K

2
O + 5,8% aminoácidos livres + 0,5% Zn (p/v)

Foliar

codamin 150
4,1% N + 2,42% Fe + 0,72% Mn + 0,48% Zn + 15,6% aminoácidos livres (p/v)

dalcon
3,49% N + 2,66% K

2
O + 2,54% Fe + 10,16% aminoácidos livres (p/v)

dalgin
22,4% extrato de algas + 6,7% aminoácidos livres + 1,4% N (p/v)

e-dalgin
Extrato de 100% de algas

4-6 l/ha por aplicação

20-40 l/ha por ciclo cultural

4-6 l/ha por aplicação

20-40 l/ha por ciclo cultural

2-4 l/ha por aplicação

2-4 l/ha aplicações por 
ciclo cultural

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

Fertirrega

Fertirrega

Fertirrega



Desenvolvimento vegetativo

Floração e vingamento
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Bioestimulante à base de fósforo e potássio combinado com aminoácidos 
vegetais, biomoléculas, osmólitos e microelementos.
Aplicado durante o período de floração, estimula a planta a produzir 
pólen viável, garantindo a fertilização e o sucesso da frutificação, o que 
leva a um aumento na produção e maior qualidade das culturas. A 
contribuição das fitohormonas naturais promove a multiplicação celular, 
as substâncias bioactivas reduzem o stress oxidativo da planta e 
o conteúdo dos osmólitos ajuda a manter a planta activa em situações 
ambientais limitantes.

codan plus
2,53% N + 9,34% P

2
O

5
 + 12,41% K

2
O + 1,33% B + 0,13% Mo + 6,67% aminoácidos livres + 10,9% de extracto de algas (p/v)

Bioestimulante com aminoácidos vegetais em combinação com 
azoto, fósforo, boro e especialmente enriquecido com molibdénio.
É usado no controlo preventivo de estados de carência devidos 
a deficiências ou desequilíbrios nutricionais na assimilação do 
molibdénio, especialmente importante na melhoria do florescimento 
e vingamento. O fornecimento de molibdénio favorece a assimilação 
do azoto, além de tomar parte nas reacções enzimáticas importantes 
do metabolismo das plantas, o que aumenta a produção e qualidade 
das culturas.

codamol
3,36% N + 11,6% P

2
O

5
 + 0,23% B + 3,48% Mo + 2,32% aminoácidos livres (p/v)

Bioestimulante líquido que combina um alto teor de ácidos orgânicos, 
essencialmente húmicos e fúlvicos, com extracto de algas marinhas 
(Ascophyllum nodosum), aminoácidos vegetais, biomoléculas e 
activadores específicos.
Favorece o crescimento e regeneração de raízes na presença de 
nemátodos, restaurando a vida microbiana útil do solo e diminuindo 
o efeito do ataque de nemátodos que podem afectar o desenvolvimento 
e rendimento global das culturas.

dalgin H15
17,5% EHT (8,47% ácidos húmicos + 9,04% ácidos fúlvicos) + 4,23% K

2
O + 2,03% aminoácidos livres + 

6,8% extracto de alga (p/v)

Bioestimulante à base de extracto de Ascophyllum nodosum, alga 
marinha que naturalmente inclui 60 macro e micronutrientes, hidratos 
de carbono, aminoácidos e factores de crescimento de origem natural.
Confere vitalidade e energia à cultura, especialmente durante o 
desenvolvimento vegetativo, activa a clorofila e os processos fotossintéticos. O 
produto é completado com magnésio, boro e molibdénio, que permitem 
uma excelente nutrição em culturas particularmente exigentes nestes 
nutrientes nos momentos de maior desenvolvimento.

dalgin Mg
6,15% MgO + 12,0% SO

3
 + 1,23% B + 0,12% Mo + 6,15% extracto de algas (p/v)

Foliar

Bioestimulante à base de aminoácidos vegetais em combinação 
com boro e molibdénio.
Além de corrigir a deficiência de boro, quando combinado com 
os aminoácidos e o molibdénio, promove a síntese de proteínas 
e cria sinergias que melhoram o seu transporte e penetração através 
das células, por forma a facilitar os processos fisiológicos de 
floração-polinização e frutificação-fecundação. Além disso, poupa 
energia à cultura e estimula e potencia a resistência das plantas a 
condições adversas, aumentando as colheitas e a qualidade dos 
frutos

codamin B-Mo
6,4% B + 0,2% Mo + 12,3% aminoácidos livres (p/v)

Foliar

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

5 l/ha por aplicação

40-60 l/ha por ciclo 
cultural

250-300 ml/100 l por 
aplicação

1-2 aplicações por ciclo 
cultural

100-150 ml/100 l por 
aplicação

2-3 aplicações por ciclo 
cultural

Fertirrega

Fertirrega

Foliar

2-2,5 l/ha por aplicação

1-3 aplicações por ciclo 
cultural

3-5 l/ha por aplicação

2-6 aplicações por ciclo 
cultural

aplicação doses de aplicação

200-250 ml/100 l por 
aplicação

1-2 aplicações por ciclo 
cultural

Fertirrega

Foliar

5 l/ha por aplicação

2-3 aplicações por ciclo 
cultural

aplicação doses de aplicação
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Desenvolvimento do fruto

Maturação

REVITALIZANTES

Bioestimulante à base de substâncias de origem natural derivadas 
da lenhina, associadas a micronutrientes (Cu, Fe, Mn e Zn).
Actua a revitalizar e melhorar a sanidade e a qualidade das 
culturas. Apresenta um duplo efeito: bioestimulante, já que activa 
o metabolismo e a funcionalidade da planta; e preventiva, pois 
activa as defesas da planta, o que impede a instalação de certos 
agentes patogénicos graças ao conteúdo de micronutrientes e à 
presença de alumínio. 
(Compatível com Agricultura Biológica)

Bioestimulante à base de extrato de algas marinhas (Ascophyllum 
nodosum), vitaminas e antioxidantes. Inclui naturalmente mais 
de 60 macro e micronutrientes, hidratos de carbono, aminoácidos e 
factores de crescimento de origem natural.
Tem efeito revitalizante e promotor do sistema de defesa da 
planta contra pragas e doenças (fungos, bactérias ou vírus). Nas 
culturas afectadas por danos físicos (granizo, vento, etc.). 
favorece uma cicatrização rápida e saudável, além de promover 
o crescimento da cultura.

codavit

dalgin active

2,24% Cu + 2,56% Fe + 0,96% Mn + 0,64% Zn + lignosulfonato de alumínio (15,7% SO
3
) (p/v)

1,43% N + 6,78% aminoácidos livres + 22,60% extracto de algas + 1,35 g/l vitaminas (p/v)

Bioestimulante à base de aminoácidos vegetais, substâncias 
bioactivas, osmólitos e extracto de algas.
Especialmente projectado para ser aplicado em momentos 
específicos da formação e engorda dos frutos, como promotor da 
multiplicação e alongamento celular. A sua aplicação periódica, 
como complemento duma fertilização adequada, permite atingir 
um equilíbrio vegetativo e uma contribuição energética para a 
planta, ideal para maximizar o tamanho do fruto e sua uniformidade, 
bem como o rendimento global da cultura.

fruitmax 10
3,46% N + 1,96% K

2
O + 1,15% B + 0,11% Mo + 11,55% aminoácidos livres + 9,47% extracto de algas (p/v)

Bioestimulante com aminoácidos vegetais combinados com potássio e 
polissacarídeos.
Melhora a maturação dos frutos e uniformiza a coloração. 
Incrementa os parâmetros de qualidade dos frutos como o calibre e 
o ºBrix, aumenta a produção sem encurtar sua a vida útil e melhora 
o estado vegetativo da planta.

codabrix
25,4% K

2
O + 16,2% polissacarídeos + 0,35% aminoácidos livres (p/v)

codan plus
2,53% N + 9,34% P

2
O

5
 + 12,41% K

2
O + 1,33% B + 0,13% Mo + 6,67% aminoácidos livres + 10,9% de extracto de algas (p/v)

codamol
3,36% N + 11,6% P

2
O

5
 + 0,23% B + 3,48% Mo + 2,32% aminoácidos livres (p/v)

dalgin H15
17,5% EHT (8,47% ácidos húmicos + 9,04% ácidos fúlvicos) + 4,23% K

2
O + 2,03% aminoácidos livres + 

6,8% extracto de alga (p/v)

Estimulam a vitalidade e o sistema natural de defesa das culturas. As suas formulações à base de compostos 
orgânicos naturais, bioactivadores e microelementos que, além da função nutricional, conferem às plantas 
maior protecção contra agentes patogénicos e pragas de forma sustentável e eficaz.

200-250 ml/100 l por 
aplicação a cada 7-15 dias

3-5 l/ha por aplicação 
a cada 7-10 diasFertirrega

dalgin Mg
6,15% MgO + 12,0% SO

3
 + 1,23% B + 0,12% Mo + 6,15% extracto de algas (p/v)

Foliar

Foliar

codamin B-Mo
6,4% B + 0,2% Mo + 12,3% aminoácidos livres (p/v)

aplicação doses de aplicação

aplicação doses de aplicação

200-250 ml/100 l por 
aplicação

1-3 aplicações por ciclo 
cultural

200-400 ml/100 l por 
aplicação

1-3 aplicações por ciclo 
cultural

Fertirrega

Foliar

5 l/ha por aplicação

2-4 aplicações por ciclo 
cultural

aplicação doses de aplicação

250-300 ml/100 l por 
aplicação, a cada 7 ou 
10 dias

Fertirrega

Foliar

2,5 - 5 l/ha por aplicação, 
a cada 10 ou 15 dias

aplicação doses de aplicação
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26



PRODUTOS

tamponic pH

27

Optimizam a efectividade dos fertilizantes e fitossanitários aplicados em conjunto por via 
foliar, incidindo sobre a estabilidade do pH e em propriedades físico-químicas (como a 
tensão superficial, a aderência foliar, etc.).
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TRATAMENTO DE POTENCIAÇÃO FOLIAR

Solução potássica com ácidos policarboxílicos, com função 
estabilizante do pH da água, utilizado para melhorar a estabilidade, 
penetração e efectividade dos nutrientes, bioestimulantes e 
produtos agroquímicos de aplicação foliar em todo o tipo de culturas. 
O efeito ligeiramente acidificante faz com que o pH da calda se 
mantenha em valores ótimos, evitando a sua alteração por efeito 
de um pH inadequado (hidrólise alcalina). Além disso, reduz a 
concentração de sais geradores de dureza (carbonatos e bicarbo-
natos cálcicos e magnésicos) que podem causar alguma reação 
com os agroquímicos e reduzir a sua efetividades.

tamponic pH
19,8% K

2
O + ácidos orgânicos policarboxílicos (p/v)

Mistura com 
agroquímicos

50-100 ml/100 l de calda

aplicação doses de aplicação

a sua marca de referência
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tamponic pH
19,8% K

2
O + ácidos orgânicos policarboxílicos (p/v)

BeSAS

Se partilhas connosco o valor 
da sustentabilidade, és BeSAS

t.(34) 973 74 04 00 
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GUIA DE PRODUTOS

Tabela de teores declarados

Produtos

Produtos

Agente quelatante/
complexanteAminoácidos

MELHORAMENTO DE SOLO

NUTRIÇÃO

codasal premium

codasal complex

numatric

codahumus 20

codahumus PK

codabooster 

codahumus S80

codahumus SG

codargon

e-codargon

codasul pH

codasul micro

codafol N33

codafol 14-6-5

codafol P54

codafol 7-21-7

codafol K30

k·mad

codafol K35 acid

codafol 4-16-28

codafol 13-13-13

codafol maximus 8-11-3

coda-Ca-L

coda-Mg-L

codacal boro

codabor

coda-Mn-L

coda-Zn-L

coda-Cu-L

coda-Fe-L

numafer

codaquel

codamix

numamix

codacitricos

codahort

EHT Ácidos
húmicos

Ácidos
fúlvicos

Ácidos 
orgânicos

22,8

20,3

16,35

80,0

70,0

CaO

17,5

14,0

2,4

2,8

2,7

MgO

2,8

1,1

1,2

11,3

11,4

13,08

76,0

64,0

11,5

8,9

3,27

4,0

6,0

45,2

36,0

35,7

K
2
O

3,6

15,2

3,16

12,0

10,0

P
2
O

5

8,9

N

33,0

17,0

7,3

1,26

4,2

13,1

10,410,66

7,0

lignosulfonatos

lignosulfonatos

lignosulfonatos

lignosulfonatos

lignosulfonatos

lignosulfonatos

lignosulfonatos

EDDHA

lignosulfonatos

lignosulfonatos

EDTA

lignosulfonatos

lignosulfonatos

monoetanolamina

P
2
O

5

85,0

7,3

21,9

16,8

13,1

14,3

SO
3

13,4

11,8

CaO

10,8

10,4

MgO

0,39

8,4

2,17

B

0,14

0,5

14,0

0,12

0,4

0,24

0,28

Fe

0,12

0,13

5,1

2,48

6,5

2,5

6,2

6,0

Mo

0,001

0,001

0,1

0,02

0,4

0,02

K
2
O

6,1

7,3

28,0

13,1

3,9

45,0

36,0

35,0

Cu

0,06

0,06

0,2

0,12

0,3

6,0

0,13

Mn

0,06

0,06

2,6

1,24

4,6

2,5

0,06

4,5

0,98

10,6

Zn

0,06

0,06

0,68

0,6

1,24

3,0

2,5

10,4

0,06

4,5

N

22,8

20,2

SO
3

60,8

20,9

Fe

0,03

4,1

Cu

0,7

Mn

2,0

Zn

0,01

EDTA

EDTA
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Produtos

Produtos

ESTIMULAÇÃO

POTENCIAÇÃO

codamin 150

dalcon

dalgin

e-dalgin

codasting

tripton TL

tripton TC

codamin radicular

codamin microradicular

radimax +

dalgin H15

dalgin Mg

codan plus

codamin B-Mo

codamol

fruitmax 10

codabrix

codavit

dalgin active

tamponic pH

codadhex Pg 

e-codaoleo K

codaphos K

Matéria 
orgânica Aminoácidos Extracto

de algas Polisacarídeos

P
2
O

5
K

2
OSal potássico de ácidos gordos Alquil poliglicol éter

Produto compatível com 
produção agrícola biológica

Produto recém-criadoProduto de aplicação em semente

Produto com extracto de algasProduto de aplicação foliar

Produto com aminoácidosProduto de aplicação radicular / fertirrega

15,915,9

10,16

6,7

10,1

6,4

6,2

5,7

5,1

5,1

2,0

11,5

6,78

50,0

19,8

28,042,0

20,0

6,6

12,3

2,3

22,4

100

6,2

6,7

9,4

22,6

16,2

13,4

12,8

24,9

17,5

MgO

6,1

Agente
quelatante/

complexante
P

2
O

5

7,4

11,2

11,1

N

3,5

1,4

8,1

3,6

3,7

3,3

3,7

1,2

2,5

3,4

3,4

1,43

9,3

11,6

K
2
O

0,3

4,0

4,1

4,2

2,6

12,4

1,9

25,3

Cu

2,24

B

1,2

1,3

6,4

0,2

1,1

Fe

2,56

2,5

2,4

3,6

Mn

0,96

0,7

1,2

Zn

0,64

0,4

1,2

0,4

Mo

9,6

0,1

0,1

0,2

3,4

0,11

lignosulfonatos
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SAService

A nossa equipa técnica altamente qualificada está sempre 
próxima de si para prestar assessoria técnica na escolha das 

referências mais adequadas às suas condições, requisitos 
e problemas, sempre com o objetivo de maximizar 

o rendimento e a qualidade da sua cultura.

Siga-nos também no LinkedIn

   Parque Hubel, Pechão, Faro, Portugal
  +35 1 289 710 515 www.hubel .pt/pt/hv


