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Ficha Técnica de Produto: CODA-VIT 

Referência: FT-P-030 

 

TEORES DECLARADOS 

  

Cobre (Cu) complexado e solúvel em água   2,24%p/v  1,75%p/p    

Ferro (Fe) complexado e solúvel em água   2,56%p/v  2,00%p/p    

Manganês (Mn) complexado e solúvel em água  0,96%p/v  0,75%p/p    

Zinco (Zn) complexado e solúvel em água   0,64%p/v  0,50%p/p    

Agente complexante: lignosulfonatos.  

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

ADUBO CE 

E.2.1. Mistura fluida de adubos de micronutrientes (Cu, Fe, Mn, Zn) complexados por LS. 

 

Produto adequado para uso em Agricultura Biológica conforme exigido pelo Regulamento 

(CE) N.º 889/2008, Anexo I. Confirmação de compatibilidade emitida pela BCS Öko-

Garantie (certificado A-2011-00960/2018-00707-00708/0158). 

 

Classe A: conteúdo em metais pesados inferior aos limites autorizados para a classificação.* 

*Excepto nos que são parte constituinte da formulação. 

 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  

 

Solução aparência   Escura  

Estado físico    Líquido  

Cor    Castanho-escuro 

Densidade (kg/l)   1,28 ± 0,01  

pH     3,2 ± 0,5  

Solubilidade    Muito solúvel em água  

 

 

PROPRIEDADES  

 

O Coda-Vit é um corrector de carências líquido com alto teor de compostos orgânicos naturais, 

microelementos (cobre, ferro, manganês e zinco) e sais orgânicos de alumínio, que complexados por 
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lignosulfonatos, apresentam uma acção estimulante e nutritiva para o desenvolvimento óptimo das 

culturas. 

O Coda-Vit apresenta uma grande sistemia ascendente e descendente que permitem a óptima 

distribuição na planta. Além disso, a acção sinérgica dos microelementos e sais orgânicos de alumínio 

conferem-lhe um grande poder fitofortificante e melhorador do sistema natural de defesa da planta. 

 

 

DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO  

 

É recomendada a aplicação de Coda-Vit em épocas de crescimento activo, de modo que o produto tenha 

uma boa sistemia e possa actuar em toda a planta.  

 

 

 

 

 

 

 

Em aplicações foliares procurar molhar a planta inteira, incluindo o tronco em culturas arbóreas. 

 

 

COMENTÁRIOS  

 

O Coda-Vit é um fertilizante que não está sujeito a quaisquer considerações toxicológicas, tanto de 

transporte como armazenagem.  

O produto é compatível com a maioria dos produtos químicos utilizados na agricultura. No entanto, é 

sempre recomendado realizar um teste prévio de compatibilidade.  

Utilizar-se somente no caso de reconhecida necessidade. Não ultrapassar as doses adequadas. É 

recomendada a aplicação sob assessoramento agronómico.  

 

Armazenar em local fresco e seco.  

Temperatura de armazenamento óptima: 5 a 35ºC.  

Não empilhar mais de três vasilhas ou cinco caixas de altura.  

 

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

APLICAÇÃO DOSE RECOMENDADA 

Foliar 250 - 300 ml/100l em 2 a 3 aplicações 

Fertirrega 12 - 15 l/ha divididos em 3 a 4 tratamentos  

Relvados, campos de golfe, etc. 
Pulverizar 1 l/1.000 m

2
 e regar de seguida. 

2 - 3 tratamentos a cada 20 - 30 dias.  


