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FICHA MASTER

TECNOLOGIAS APLICADAS

Actibión® 
Duramón® 
MEP® 
Prolife® 
Protect® 
Triphos® 

Estimulação da raiz, melhorando a absorção de nutrientes e o desenvolvimento radicular.

Controlo do azoto, adaptando-se às necessidades da cultura e às condições ambientais.

Contribuição de microelementos essenciais protegidos e disponíveis.

Fornece microelementos do solo, melhorando a flora microbiana e a actividade vegetativa. 

Proteção do fósforo, evitando a retrogradação e a mobilização do fósforo presente no solo.

Fósforo multivalente disponível em diferentes formas químicas

CONTEÚDO DECLARADO p/p
Azoto total (N) 8 %
Pentoxido de fósforo (P2O5) solúvel em ácidos minerais 14 %
Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água e citrato de amónio neutro 7 %
Pentóxido de fósforo  (P2O5) solúvel apenas em ácidos minerais 7 %
Óxido de potássio solúvel em água (K2O) 5 %
Óxido de Magnésio Total (MgO) 2%
Trióxido de enxofre solúvel em água (SO3) 14 %
Zinco (Zn) total 0.1 %

ADUBO CE. NPK (Mg-S) 8-14-5 (2-14) com Zinco, com rocha fosfórica parcialmente solubilizada

COMPLEXO NUTRICIONAL TECNOLÓGICO GRANULADO DE PRECISÃO
Renovation Fuerza MULTIPHOS, é um fertilizante complexo, completo e tecnológico, especialmente concebido para utilização 
como fertilizante de fundo em todos os tipos de culturas. Caracteriza-se pela contribuição simultânea de todas as 
substâncias necessárias para uma nutrição adequada das culturas em cada grão.
Composto por elementos primários (NPK), secundários (Mg-SO3) e micros. O objectivo da sua aplicação é cobrir as 
necessidades da cultura, assegurando que esta recebe todos os elementos essenciais e utilizáveis.

MULTIPHOS 814

Minigranulado 
(MnGR)

2,7-3,7 mm

• Familia: Agrovip.
• Subfamilia: Renovation Fuerza Basic.
• Denominação tipo: Adubo CE
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DOSES E MODO DE APLICAÇÃO

As doses de aplicação dependerão principalmente do nível de produção esperado pela cultura a ser fertilizada e do tipo de 
solo. Pode ser aplicado por equipamento de difusão ou localização, dependendo da prática de cultivo.
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RECOMENDAÇÕES

A tecnologia TRIPHOS permite que a formulação seja adaptada a diferentes gamas de pH, adaptando-se muito bem aos 
pHs ácidos.Devido ao seu equilíbrio e composição, pode ser utilizado em todos os tipos de culturas e solos que requerem 
um equilíbrio de 121. Em geral, adapta-se perfeitamente às necessidades de múltiplas culturas: cereais de Inverno, 
oleaginosas, leguminosas, etc.

APRESENTAÇÃO
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FICHA MASTER: Descreve as características e propriedades do produto de maneira opcional.
Para mais informações ou documentação (EPF, FDS, etc.), consulte o Departamento Técnico.
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