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BIOESTIMULANTES

CONDICIONADORES E CORRETORES DE SOLO CORRETORES DE CARÊNCIAS

CORRETORES DE CARÊNCIAS

CORRETORES DE CARÊNCIAS

GUIA DE APLICAÇÕES FOLIARES
Ativação de solos empobrecidos SOIL-MAX® Ap. fertirrega: 3-5 L/ha

Favorecer enraizamento da cultura BREAKOUT® Ap. fertirrega: 2-3 L/ha

Estimulante em situação de stress VITOL® Ap. foliar: 2 cc/L

Fase de �oração e fruti�cação BREAKOUT® PHOS-MAX® Ap. foliar: 2,5 cc/L ambos

Engrossamento de frutos recentes VITOL® CALCIUM® Ap. foliar: 2,5 cc/L ambos

Aumento de calibre e maturação VITOL® SUPER K® Ap. foliar: 2,5 cc/L ambos

CORRETORES DE CARÊNCIAS FITOFORTIFICANTES E PREVENTIVOS

BIOFERTILIZANTES
ORGANISMOS SIMBIÓTICOS

Solução fertilizante que contém 
macro e micronutrientes organica-
mente complexados, para aplicação 
foliar em numerosas culturas.

Azoto (N) 5,2% p/v + Fósforo (P2O5) 18,2% p/v + 
Potássio (K2O) 3,9% p/v + Zinco (Zn) 0,52% p/v

Melhora as propriedades físicas 
do solo, ativando e promovendo a 
atividade microbiana aeróbica de 
bactérias bené�cas. 

Azoto (N) 6,36% p/v + Ferro (Fe-HEDTA) 0,11% 
p/v + Manganês (Mn-EDTA) 0,053% p/v + Zinco 
(Zn-EDTA) 0,053% p/v + Ácidos fúlvicos 12,72% 
p/v

Solução fertilizante que representa 
uma fonte de magnésio altamente 
estável, para aplicação em numerosas 
culturas sensíveis à carência deste ele-
mento, seja no solo, seja por via foliar.

Enxofre (SO3) 17,64% p/v + Magnésio (Mg) 
10,08% p/v

Cobre e enxofre complexados de 
elevada disponibilidade sistémica. 
O Copper atua em toda a planta, 
facilitando a absorção do cobre e do 
enxofre.

Enxofre (SO3) 8,4% p/v + Cobre (Cu) 7,4% p/v

Melhora a resistência da cultura e 
aumenta a assimilação de nutrientes.

Silício (SiO2) 38,1% p/v

Corretor de carências de zinco e man-
ganês, para todo o tipo de culturas.

Enxofre (SO3) 20,6% p/v + Cobre (Cu) 0,69% 
p/v + Manganês (Mn) 2,74% p/v + Zinco (Zn) 
13,70% p/v

Melhora o desenvolvimento vegeta-
tivo e estimula o vigor e resistência 
das culturas.

Fósforo (P2O5) 5,5% p/v + Potássio (K2O) 2,2% 
p/v + Ferro (Fe-HEDTA) 0,11% p/v + Manganês 
(Mn-EDTA) 0,055% p/v + Zinco (Zn-EDTA) 
0,055% p/v

Formulado probiótico potenciador 
do equilíbrio nutricional, que permite 
que a planta vença os efeitos depres-
sivos, tais como, ataques de pragas e 
doenças.

Fósforo (P2O5) 7,7% p/v + Potássio (K2O) 3,3% p/v + 
Ferro (Fe-HEDTA) 0,11% p/v + Manganês (Mn-EDTA) 
0,055% p/v + Zinco (Zn-EDTA) 0,055% p/v

Melhoria da resistência da planta 
perante stress ambiental e biótico.

Potássio (K2O) 6,3% p/v + Melaço 5,3% p/v + 
Glicerina 2,1% p/v

Melhoria do equilíbrio nutricional e 
aumento da resistência natural da 
cultura.

Potássio (K2O) 6,3% p/v + Melaço 5,3% p/v + 
Glicerina 2,1% p/v

Melhora o estado sanitário das cultu-
ras e potencia a absorção do azoto.

Azoto (N) 10% p/v + Enxofre (SO3) 26,3% p/v

Fonte de potássio para fertirrega 
ou aplicação foliar. Promove um 
rápido transporte de potássio, o que 
origina uma maturação equilibrada e 
homogénea.

Potássio (K2O) 58,8% p/v

Fonte de nutritiva de azoto de rápida 
assimilação. Pode ser aplicado em 
todo o tipo de culturas ao longo do 
ciclo vegetativo.

Azoto (N) 38,7% p/v

Corretor de carências múltiplas de 
microelementos, em todos os tipos 
de culturas.

Enxofre (SO3) 19,2% p/v + Boro (B) 0,64% p/v + 
Cobalto (Co) 0,06% p/v + Cobre (Cu) 0,64% p/v 
+ Ferro (Fe) 2,56% p/v + Manganês (Mn) 1,28% 
p/v + Molibdénio (Mo) 0,06% p/v + Zinco (Zn) 
5,12% p/v

Solução fertilizante que atua como 
fonte de azoto e ferro, apta para 
aplicação foliar e na rega, em todo o 
tipo de culturas.

Azoto (N) 16,9% p/v + Enxofre (SO3) 11,3% p/v + 
Ferro (Fe) 8,5% p/v

Fonte nutritiva de fósforo sem perdas 
no solo. Pode ser aplicado em todo 
o tipo de culturas ao longo do ciclo 
vegetativo.

Fósforo (P2O5) 73,5% p/v

Cálcio de alto rendimento e elevada 
atividade tanto em aplicação foliar 
como na fertirrega.

Azoto (N) 11,12% p/v + Cálcio (CaO) 20,85% p/v 

Solução fertilizante que tem como 
função melhorar os solos. Pode ser 
utilizado em todo o tipo de culturas. 

Azoto (N) 11,6% p/v + Fósforo (P2O5) 2,3% p/v + 
Enxofre (SO3) 3,5% p/v + Ferro (Fe) 0,12% p/v + 
Manganês (Mn) 0,06% p/v + Zinco (Mn) 0,06% p/v

Bioestimulante anti-stress que poten-
cia o aumento do vigor vegetativo e o 
calibre dos frutos.

Azoto (N) 10,6% p/v + Fósforo (P2O5) 21,3% p/v + 
Potássio (K2O) 5,3% p/v + Enxofre (SO3) 4,0% p/v + 
Ferro (Fe) 0,13% p/v + Manganês (Mn) 0,07% p/v 
+ Zinco (Zn) 0,07% p/v

Potenciador dos processos de 
maturação dos frutos, mesmo em 
situações climatéricas desfavoráveis 
ou em situações de stress.

Fósforo (P2O5) 1,3% p/v + Potássio (K2O) 26,0% p/v 
+ Boro (B) 0,65% p/v

Solução melhoradora e ativadora da 
fração húmica do solo que promove 
a atividade de micro-organismos e 
facilita o enraizamento em todo o 
tipo de culturas.

Azoto (N) 36,1% p/v + Ferro (Fe) 0,13% p/v + 
Manganês (Mn) 0,06% p/v + Zinco (Zn) 0,10% p/v

com



Calcium
O Calcium é uma fonte nutritiva 
de cálcio, tanto para aplicação 
foliar como em fertirrega, indica-
do para corrigir carências de 
cálcio em solos de�cientes e 
culturas exigentes neste elemen-
to. Com a incorporação da Tecno-
logia Micro-Carbono™ (MCT), a 
aplicação foliar é a forma ideal 
para transportar o cálcio de forma 
descendente através do �oema, 

garantindo a máxima assimilação e mobilidade para todas as 
partes da planta com menor custo de energia. O cálcio aumenta 
a resistência dos caules e folhas compactando as células, o que 
desta forma di�culta a entrada de fungos e reduz a suscetibilida-
de a doenças. Intensi�ca também o crescimento das raízes, uma 
vez que está envolvido na divisão celular ao ativar a produção 
de citocininas.

TEORES DECLARADOS:
• Azoto (N) total: 11,1% p/v - 8,0% p/p
• Azoto (N) nítrico: 11,1% p/v - 8,0% p/p
• Óxido de cálcio (CaO) total: 20,9% p/v - 15,0% p/p
Complexado com a Tecnologia Micro-Carbono™

Phos-Max
O Phos-Max é uma solução nutriti-
va de fósforo que permanece 
solúvel em água e disponível para 
as raízes das plantas, uma vez que 
não é suscetível de ser imobiliza-
do pelo solo. Isto ajuda na assimi-
lação de fósforo em solos calcários 
e com pH alto e garante a máxima 
translocação para todas as partes 
da planta com a maior e�ciência. 
O fósforo estimula o desenvolvi-

mento radicular e da rizosfera, promove a produção de aminoá-
cidos, proteínas (ATP) e hidratos de carbono e intervém na 
multiplicação celular. O Phos-Max tem a capacidade de activar a 
produção de defesas no interior da planta e aumenta o 
rendimento e a qualidade da cultura pois estimula a �oração e o 
vingamento dos frutos.

TEORES DECLARADOS:
• Pentóxido de Fósforo (P2O5): 73,5% p/v - 50,0% p/p
Complexado com a Tecnologia Micro-Carbono™

Super K
O Super K é uma formulação de 
enzimas e coenzimas com potás-
sio concentrado complexado 
através da Tecnologia Micro-Car-
bono™ (MCT), de forma a maximi-
zar a assimilação e translocação 
de potássio para todas as partes 
da planta com a maior e�ciência. 
Os nutrientes complexados pela 
MCT são 2 a 4 vezes mais e�cien-
tes que os nutrientes quelatados, 

o que permite reduzir a quantidade de potássio aplicado por 
hectare. A MCT previne a imobilização de potássio no solo, que 
se mantém assim disponível para o sistema radicular e evita a 
formação de sais. Reduz também os resíduos do NPK e sais, 
conservando o meio do solo. Na planta promove um rápido 
transporte de potássio, o que origina uma maturação equilibra-
da e homogénea.

TEORES DECLARADOS:
• Óxido de potássio (K2O) solúvel em água: 58,8% p/v - 40,0% p/p
Complexado com a Tecnologia Micro-Carbono™

Vitol
O Vitol é uma solução fertilizante à 
base de macro e micronutrientes 
organicamente complexados 
através da Tecnologia Micro-Car-
bono™ (MCT), de forma a intensi�-
car os processos básicos de 
desenvolvimento da planta. A 
MCT complexa nutrientes que 
assim são 2 a 4 vezes mais e�cien-
tes que os nutrientes quelatados.

TEORES DECLARADOS:
• Azoto (N) total: 10,6% p/v - 8% p/p
Azoto (N) nítrico: 1,5% p/v - 1,1% p/p
Azoto (N) ureico: 9,1% p/v - 6,9% p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água: 21,3% p/v - 16,0% p/p
Óxido de potássio (K2O) solúvel em água: 5,3% p/v - 4,0% p/p 
Trióxido de enxofre (SO3) complexado: 4,0% p/v - 3,0% p/p
Ferro (Fe) solúvel em água: 0,13% p/v - 0,10% p/p
Ferro (Fe) quelatado por HEDTA: 0,13% p/v - 0,10% p/p
Manganês (Mn) solúvel em água: 0,07% p/v - 0,05% p/p
Manganês (Mn) quelatado por EDTA: 0,07% p/v - 0,05% p/p
Zinco (Zn) solúvel em água: 0,07% p/v - 0,05% p/p
Zinco (Zn) quelatado por EDTA: 0,07% p/v - 0,05% p/p
Agentes quelatantes: hidroxietiloetilenodiaminatriacetato e etilenodiaminotetracetato. 

Complexado com a Tecnologia Micro-Carbono™


