
 

4.3.3. FOLHADOURO 
 
 

FICHA TECNICA 
 

 
4.3.3. Folhadouro, é um adubo orgânico, 100% natural formulado com matéria orgânica, rico em 

micronutrientes, Cálcio, Magnésio, Azoto, Fósforo, Zinco, Ferro, Boro e Manganês. É um adubo 
orgânico sólido granulado (pellets) para facilitar a sua distribuição. Contém um alto teor de matéria 
orgânica, ácidos húmicos, diferentes equilíbrios de NPK, cálcio e microelementos.  
 
 

CARACTERISTICAS:  
 

 Favorece a formação de húmus.  

 Melhora a estrutura do solo.  

 Aumenta a capacidade de permeabilidade e retenção de água.  

 Desbloqueia elementos minerais presentes no solo, pondo-os a disposição das culturas 
evitando a perda de nutrientes.  

 Não queima as raízes.  

 Pode ser aplicado em qualquer altura de crescimento das culturas.  

 
 
COMPOSIÇÃO: 
 

Matéria orgânica total >60% 

Azoto total (N)  4 a 5%  

Fósforo total (P2O5)  3 a 4%  

Potássio total (K)  3 a 4%  

Cálcio (Ca)  >24%  

Magnésio  1%  

Humidade máxima 16%  

pH  7 a 8 

 

 

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: 
 

Capacidade Apresentação 

 
25kg, BigBag 

 
Granulado 

 

 

UTILIZAÇÃO: 

          Cultura                                                                                                            Dose 

 Viveiros ………………………………………………………………………100 a 200g/m2 

 Vinha ……………………………………………………………………….200 a 300g/cepa 

 Olival ………………………………………… ……………………..……...3 a 10kg/árvore 

 Hortícolas ……………………………………………..………………..……200 a 350g/m2 

 Pomares …………………………………………………………………..…200 a 300g/m2 

 Batata ……………………………………………………………………..….200 a 300g/m2 

 Morangueiros …………………………………………………………...…..200 a 300g/m2 

 Relva ……………………………………………………………………..…..300 a 400g/m2 

 
 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. 


