
 

16.8.10. Relvado & Flores 
 
 

FICHA TECNICA 
 

 

Relvado & Flores, é um adubo mineral, formulado com azoto, fósforo, potássio e magnésio. É 

um adubo mineral sólido granulado para facilitar a sua distribuição.  

 

É um produto concebido para a manutenção de relvados ornamentais, assegura a libertação 

de azoto de uma forma otimizada, um crescimento regular do relvado após o corte e uma 

coloração uniforme e de um verde intenso. 

 

Grande parte dos nutrientes são libertados de imediato e os restantes libertados lentamente 

ao longo do tempo. Assim garante que a relva tem sempre nutrientes disponíveis. 

 

 

DESCRIÇÃO: 
  

Produto específico para a aplicação e manutenção de tapetes de relva, bem como para 

sementeiras de jardim. 

 

Promove um crescimento rápido e abundante das plantas/relvas e intensifica a cor verde. 

 

O uso sistemático aumenta o crescimento da relva, ajuda a afastar as infestantes, fornece uma 

maior resistência a condições adversas e a agressões externas. 

 

Tem um equilíbrio NPK adequado para a nutrição do relvado. 

 

A granulometria uniforme do produto e resistência dos grânulos, permite uma fácil aplicação. 

 

 
 

COMPOSIÇÃO: 
 

Azoto total (N)  16%  

Fósforo  8%  

Potássio    10%  

Óxido de Magnésio  2%  
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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, da sua fertilidade 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. 

 

 
APRESENTAÇÃO EMBALAGEM: 

 
Capacidade Apresentação 

 
3kg 

 
Granulado 

 

 

DOSE A APLICAR: 10 A 30 g/m2 

Duas aplicações outono/inverno e quatro aplicações primavera/verão 

 

 
 MODO DE EMPREGO E APLICAÇÕES:  
 
Incorporação no solo mediante aplicador de adubo de superfície ou manualmente a lanço, 

colocando ao alcance da planta. As doses de aplicação dependem do tipo de solo, da sua 

fertilidade bem como das exigências da cultura. Devido às suas características pode ser 

aplicado em qualquer época do ano como fertilizante de cobertura. 


