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ADUBO CE 

ADUBO NPK (MgO) DE MISTURA 10-5-33 (+2) COM MICRONUTRIENTES 
 

Teor declarado: 
 

10,0 % Azoto (N) total 
 6,0 % Azoto (N) nítrico 
 4,0% Azoto (N) ureico 
5,0 % 
 

Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em citrato de amónio neutro e em água 
5,0 % . Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água 

33,0 % Óxido de potássio (K2O) solúvel em água 
2,0 % Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água 
13,0 % Trióxido de enxofre (SO3) solúvel em água 
2,0 % Boro (B) solúvel em água 
0,02 % Cobre (Cu) solúvel em água, quelado por EDTA. 
0,05 % Ferro (Fe) solúvel em água, quelado por EDTA. 
0,05 % Manganês (Mn) solúvel em água, quelado por EDTA. 
0,001 % Molibdénio (Mo) solúvel em água. 
0,02 % Zinco (Zn) solúvel em água, quelado por EDTA 
  
Pobre em cloro 
 

 

Intervalo de pH no qual se garante uma boa estabilidade da fração quelatada: 3 e 8. 
 
 
Manter fora do alcance das crianças. 
Não comer, beber nem fumar durante a sua utilização. 
Pode afetar a fertilidade ou o nascituro. 
 
Pedir instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as 
precauções de segurança. Use equipamentos de proteção individual obrigatórios. Em caso de exposição ou 
suspeita de exposição: consulte um médico. Armazenar em local fechado à chave. Eliminar o conteúdo/ 
recipiente de acordo com os regulamentos locais / nacionais. 
 
Nitrofoska® foliar 10-5-33 é um fertilizante totalmente solúvel em água para aplicação foliar. Desenvolvido 
especialmente como complemento nutricional da oliveira durante todo o seu ciclo fenológico, está principalmente 
indicado para aplicação durante as fases de crescimento e maturação do fruto. Também se recomenda a sua 
aplicação em tratamentos pós-colheita, depois de uma alta produção. A sua especial composição melhora a 
resistência das plantas a condições adversas de stress hídrico ou frio.  
 

Recomendações e forma de aplicação 

A dose recomendada de Nitrofoska® foliar 10-5-33 é de 0,5 a 1 kg por 100 litros (0,5 a 1%), podendo ser 
aplicado conjuntamente com os tratamentos fitossanitários habituais. 
 
Nitrofoska® foliar 10-5-33 está igualmente indicado para aplicação foliar noutras culturas, como citrinos, 
fruteiras, hortícolas, vinha, etc. 
 
 
®=Marca registada de EuroChem Agro 

Contém Ácido Bórico 
( CAS 10043-35-3) 


