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HORTA VERDE, é um adubo orgânico, 100% natural, ecológico, formulado com matéria 
orgânica rica em micronutrientes e macronutrientes como Cálcio, Magnésio, Azoto, Fósforo, 
Potássio, Zinco, Ferro Boro e Manganês. Adubo orgânico SEM CHEIRO. 
 
CARACTERISTICAS: 

 Enriquece a fauna e a flora microbiana do solo. 
 Facilita a libertação dos elementos nutritivos do solo. 
 Não aumenta a acidez dos solos. 
 Aumenta a matéria coloidal do terreno. 
 Estabiliza o terreno reduzindo a acção erosiva das chuvas e ventos. 

 

COMPOSIÇÃO: 

Matéria orgânica total 60 a 70%  
Azoto total (N) 2,5 a 4% 
Fosforo total (P2O5) 2 a 3,5% 
Potássio total (K) 1,5 a 3% 
Cálcio (CaO) 4 a 5% 
Matéria Seca 70% 
Nota: Produto SEM CHEIRO. 
 
 
 

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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APRESENTAÇÃO EMBALAGEM: 
 

 

 
 
 
 
 
 
UTILIZAÇÃO: 
 

Cultura                            Radicular 

 
 Horticultura…………………………………………………………..2000 a 4500Kg/ha 
 Pomares……………………………………………………...…………100 a 1600Kg/ha 

 3 a 5Kg/árvore 
 Vinha………………………………………………....……………………1 a 1,5Kg/cepa 
 Cereais………………………………………………………………...2000 a 3000Kg/ha 
 Olival……………………………………………………………….……4 a 10Kg/árvore 
 Plantas medicinais………………………………………………....….2000 a 3000Kg/ha 

 
 
 
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. 
 
 
 

Capacidade Apresentação 

 
70Lts 

 
Pó 


