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CARATERÍSTICAS  

 

O FERTIL é um adubo líquido para aplicação foliar ou ao solo. Ao fornecer às plantas a 

quase totalidade dos aminoácidos que entram na constituição das proteínas, o FERTIL é 

um estimulante do crescimento de efeito imediato e aumenta a resistência das plantas 

em condições adversas: geadas, stress hídrico, asfixia radicular, golpe de calor, ataques 

de pragas e doenças, etc. 

É especialmente recomendado após o transplante, em pré-floração, no vingamento e 

crescimento do fruto. 

 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

 

CULTURA DOSE  
RECOMENDAÇÕES 

DE APLICAÇÃO 

FRUTEIRAS  

(excepto 

Ameixeira) 

4 - 6 l/ha 
Realizar 3 aplicações: antes da floração, à queda das 

pétalas e vingamento dos frutos 

CITRINO 4 - 6 l/ha. 
Realizar 3 aplicações: antes da floração, à queda das 

pétalas e vingamento dos frutos 

OLIVAL 3 -5 l/ha Aplicar entre o vingamento e a lenhificação do caroço 

VINHA 2,5 - 4 l/ha 
Repartir por 3 - 4 aplicações, até ao início do fecho dos 

cachos 

MILHO 4 - 6 l/ha Aplicar entre as 4 - 6 folhas 

MORANGO 3 -4 l/ha Aplicar ao vingamento dos frutos 

TOMATE 5 l/ha Aplicar até ao vingamento do fruto 

HORTÍCOLAS 
100 - 200 

ml/ha 

Realizar 3 a 5 tratamentos espaçados de 10 - 15 dias 

com início uma semana após a transplantação. Em 

culturas de sementeira directa iniciar os tratamentos 

quando as plantas atingirem 5-10 cm 

 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES              
 

O FERTIL é compatível com a maioria dos produtos fitofarmacêuticos e adubos.  

Não misturar com produtos cúpricos ou organo-cúpricos, óleos de verão, enxofre ou 

qualquer tipo de produto muito alcalino (pH>8) 

 
 
 

FERTIL
®
 

 

Adubo líquido com 125 g/l de aminoácidos livres, 312 g/l 

de matéria orgânica vegetal e 20 g/l de azoto proteico 
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PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS  

 

Isento de classificação toxicológica  
 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 
 

Embalagem: 1L; 5L 25L 
 

 
 

 
 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA 

EMBALAGEM 


