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CROPS  4-6-12 
Ficha Técnica 

 

CARACTERÍSTICAS:  
Fertilizante organomineral sólido, granulado, que satisfaz todos os requisitos necessários para garantir uma completa 

assimilação dos seus nutrientes, o que não acontece num adubo químico. 

• Fornecimento de NPK; 

• Fornecimento de macro e micronutrientes; 

• Fornecimento de matéria orgânica húmica, verdadeira responsável pela fertilidade do solo, da assimilação dos nutrientes e 

do rendimento das culturas; 

• Equilíbrio entre os 3 fornecimentos anteriores e homogeneidade em cada grão. 

A matéria orgânica, de elevada estabilidade, proveniente de lignites/leonardites com altos conteúdos em substâncias 

húmicas que melhoram de forma rápida as propriedades físico-químicas do solo. As substâncias húmicas incorporam-se no 

complexo argilo-húmico, melhorando a capacidade de troca catiónica. Esta acção repercute-se num maior rendimento dos 

elementos disponibilizados, na libertação de nutrientes bloqueados no solo e numa menor perda por lixiviação. 

PRINCIPAIS APLICAÇÕES 
Em todas as fertilizações que necessitem de uma relação NPK do tipo 1-1,5-3 e um fornecimento de microelementos, como 

fruteiras, olival, vinha, etc. 

 

Indicado para qualquer tipo de equipamento de distribuição de adubo (granulado). 

De acordo com as indicações do responsável técnico da cultura em causa, que definirá o momento da aplicação e a 

quantidade necessária, com base nas características do solo, cultura, variedade, estado fenológico e idade da planta, 

densidade de plantação, produção esperada, etc. 

Devido à sua melhor assimilação, irá requerer uma menor disponibilização de NPK do que aquela necessária no caso de se 

utilizar um fertilizante químico, pelo que, com um fertilizante organomineral, é possível fertilizar mais com os mesmos 

custos por hectare. 

Doses orientadoras: 300 a 600 kg/ha. 

 

COMPOSIÇÃO GARANTIDA 
4% AZOTO TOTAL (N) (1% Orgânico, 3% Amoniacal) 

6% PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P2O5) Solúvel em água e em citrato de amónio (7% solúvel em água) 

12% ÓXIDO POTÁSSICO (K2O) solúvel em água 

5% TRIÓXIDO DE ENXOFRE (SO3) 

1% FERRO (Fe) Total 

2% ÓXIDO DE MAGNÉSIO (MgO) 

15% MATÉRIA ORGÂNICA TOTAL 

8,7% CARBONO (C) ORGÂNICO Total 

3% ÁCIDOS HÚMICOS 

8,7 RELAÇÃO C/N 

Conteúdo em metais pesados inferior aos limites autorizados na Classe A. 

OBSERVAÇÕES 

Produto classificado como não perigoso. 

Não apresenta incompatibilidades.  

EMBALAGENS 
Sacos de 25 kg, 50 kg, big bag de 500 kg e a granel. 

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o 

respeito pelas condições de aplicação nele expressas. 

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO 

MODO E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 


