
                    B-ALGA 

 
     

FICHA TECNICA 

BADUBEIRA Apartado 145 • Oliveira de Barreiros • 3500-892 VISEU • Tel.: 232 467 020 Fax: 232 467 028 

 

B-ALGA, é um bioestimulante de origem natural. Adubo foliar à base de algas que exerce um 
efeito estimulante sobre as plantas através de hormonas naturais (Citoquininas, Giberelinas, 
Auxinas, etc). Promove a actividade hormonal das plantas, contribuindo para um maior 
rendimento. 
 
CARACTERISTICAS: 

 Bioestimulante natural. 
 Promove actividade hormonal das plantas. 
 Favorece o crescimento do fruto. 

 

COMPOSIÇÃO: 

Aminoácidos livres 5% (p/p) 
Azoto orgânico (N) 3,75% (p/p) 
Óxido Potássio (K2O) 4,8% (p/p) 
Pentóxido Fósforo (P2O5) 0,2% (p/p) 
Matéria orgânica total 20% (p/p) 
Carbono orgânico 7,6% (p/p) 
Densidade 1,2 g/cc 
pH 6,5 – 7 
Solubilidade Solúvel em água 
Nota: Odor característico a produto enzimático 
 

MODO DE EMPREGO E APLICAÇÕES: 

Em aplicação Foliar: 
Pode aplicar-se por via foliar em todo o tipo de culturas.  
Recomenda-se 2 a 3 aplicações por via foliar na prefloração e amadurecimento dos frutos. 
 

 
APRESENTAÇÃO EMBALAGEM: 
 

Capacidade Apresentação 

 
1L, 5L e 20L 

 
Liquido 
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UTILIZAÇÃO: 
 

Cultura           Foliar  

 
 Hortícolas………………………………………………………………………3 a 5 L/ha 
 Citrinos…………………………………………….……………………....……3 a 5 L/ha 
 Fruticultura…………………………………………………………………......3 a 5 L/ha 
 Olival…………………………………………………………………………....3 a 5 L/ha 
 Morango e Frutos Vermelhos…………………………………………………..3 a 5 L/ha 
 Vinha………………………………………………………………………...…3 a 5 L/ha 

 
 
 
Nota: 

Agitar energicamente e adicionar lentamente ao tanque de pulverização, mexendo sempre. 
Não aplicar em condições meteorológicas adversas (chuvas, geadas...) ou se as prevê num 
curto espaço de tempo depois da aplicação. 
Armazenar o produto bem fechado num local seco, fresco, protegido da luz, com o rótulo e 
vasilhame original. Não expor a temperaturas extremas (+35ᵒC -0ᵒC) 
O fabricante oferece garantia da composição, formulação e conteúdo da embalagem. O 
usuário será o responsável pelos danos causados (pouca eficácia, toxicidade em geral, 
resíduos…) pela inobservância total ou parcial dos rótulos. 
Em caso de dúvida consulte o nosso departamento técnico. 
 
 
 


