
 

Adubo Orgânico em Pó 
 
 

FICHA TECNICA 
 

 

Adubo Orgânico em Pó, é um fertilizante orgânico 100% natural, ecológico, formulado com 

matéria orgânica rica em micronutrientes e macronutrientes, tais como azoto, fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio, zinco, ferro, boro e manganês. Adubo orgânico sem cheiro.  

 

 

DESCRIÇÃO: 
  
Fertilizante orgânico em pó para todo o tipo de culturas. 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 e estabiliza o terreno reduzindo a 

ação erosiva das chuvas e ventos. 

 
 

COMPOSIÇÃO: 
 

Matéria orgânica 60 a 70% 

Azoto total 2,5 a 4% 

Fósforo  2 a 3,5%  

Potássio  1,5 a 3%  

Cálcio 4 a 5% 

Matéria seca 70% 

 

 

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. 



 Adubo Orgânico em Pó 
 

 
 

FICHA TÉCNICA                                                      
 
APRESENTAÇÃO EMBALAGEM: 

 
Capacidade Apresentação 

 
5 L 

 
Pó 

 

 

DOSE A APLICAR: 0,5 A 2kg/10m2 

 

 
 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. 

 

Utilização: 

 Horticultura………………….……2000 a 4500 kg/ha 

 Pomares…………………………..….100 a 1600 kg/ha 

                                                         3 a 5 kg/árvore 

 Vinha……………………………….…..1 a 1,5 kg/árvore 

 Cereais…………………………2000 a 3000 kg/árvore 

 Olival………………………………..……4 a 10 kg/árvore 

 Plantas medicinais……….2000 a 3000 kg/árvore 


