
              8.8.8 FOLHA VERDE 

 
     

FICHA TECNICA 
 

FOLHA VERDE, é um adubo organo-químico solido granulado para facilitar a sua 
distribuição, apto para ser utilizado em todo o tipo de culturas e solos com necessidade de 
matéria orgânica. O seu elevado teor em potássio faz com que seja um produto ideal para ser 
utilizado como adubo de fundo e de cobertura em: cereais, hortícolas, frutas, olivais, vinha. 
Apresenta um elevado teor em extracto húmico total, o que confere uma grande capacidade 
para desbloquear catiões no complexo argilo – húmico, melhorando a assimilação dos 
nutrientes. 
 
CARACTERISTICAS: 

 Favorece a formação de húmus, melhorando a estrutura do solo. 
 Deixa os solos argilosos mais soltos e os arenosos mais compactos. 
 Aumenta a capacidade de permeabilidade e retenção de água. 
 Favorece a capacidade de intercâmbio catiónico. 
 Desbloqueia elementos minerais presentes no solo, pondo-os a disposição das culturas 

evitando a perda de nutrientes. 
 Não queima as raízes. 

 
COMPOSIÇÃO: 

Matéria orgânica total 50 %  
Azoto total (N) 8 % 
Fósforo total (P) 8 % 
Potássio total (K) 8 % 
Óxido de Cálcio (Cao) 16 % 
Óxido de Magnésio (MgO) 2 % 
Enxofre 0,5 % 
Carbono Orgânico 27 – 30 % 
Relação C/N 11 % 
Ácidos Húmicos 18 % 
pH Neutro 
Humidade 14 % 
Contém Boro (B) e Ferro (Fe). 
 

MODO DE EMPREGO E APLICAÇÕES: 

Incorporação no solo mediante aplicador de adubo de superfície, poderá ser igualmente 
aplicado em sulcos, colocando ao alcance do sistema radicular da planta. As doses de aplicação 
dependem do tipo de solo, do seu teor de matéria orgânica bem como das exigências da 
cultura. Devido às suas características pode ser aplicado em qualquer época do ano, tanto 
como fertilizante de fundo como de cobertura. 
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FICHA TECNICA 
 
  
APRESENTAÇÃO EMBALAGEM: 

  

Capacidade Apresentação 

 
25Lt, Big Bags 

 
Granulado 

 
 
 
UTILIZAÇÃO: 
 

Cultura                            Radicular 

 
 Horticultura………………………………………………………..…1000 a 3500Kg/ha 
 Pomares………………………………………………………………1000 a 4000Kg/ha 
 Vinha…………………………………………………….……………………0,5Kg/cepa 
 Batata…………………………………………………………………1000 a 3500Kg/ha 
 Cereais……………………………………………………………….....500 a 2000Kg/ha 
 Olival……………………………………………………………………...2 a 4Kg/árvore 
 Plantas medicinais…………………………………………………………..0,5 a 1Kg/m2 

 
 
 
Nota: 

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. 
 
 
 


