
 
 

 

Nitrofoska® foliar 24-8-20 
 
 

 

 

Versão: Julho 2020  Comercializado por: 
EuroChem Agro Iberia, S.L. 
Tànger 98, EB, 8ª planta 
E-08018 Barcelona 

Data de impressão: 5. 05 2021 

 
 

 

ADUBO CE 

ADUBO NPK (MgO) DE MISTURA 24-8-20 (+2) COM MICRONUTRIENTES 
 

Teor declarado: 
 

24,0 % Azoto (N) total 
 5,3 % Azoto (N) nítrico 
 0,9 % Azoto (N) amoniacal 
 17,8% Azoto (N) ureico 
8,0 % Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em citrato de amónio neutro e em água  

8,0 % Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água 
20,0 % Óxido de potássio (K2O) solúvel em água 
2,0% 
4,2% 

Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água 

Trióxido de enxofre (SO3) solúvel em água 
0,2 % Boro (B) solúvel em água 
0,02 % Cobre (Cu) solúvel em água, quelatado por EDTA 
0,05 % Ferro (Fe) solúvel em água, quelatado por EDTA 
0,05 % 
0,001 % 

Manganês (Mn) solúvel em água, quelatado por EDTA 
Molibdénio (Mo) solúvel em água. 

0,02 % Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA 
  
Pobre em cloro  
 
Intervalo de pH no qual se garante uma boa estabilidade da fracção quelatada: pH entre 3 e 8. 
 
Manter fora do alcance das crianças 
Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização 
Ficha de dados de segurança fornecida a pedido 
 
 
 
Nitrofoska® foliar 24-8-20 é um fertilizante completamente solúvel em água para aplicação foliar. Está 
especialmente indicado para satisfazer as necessidades nutricionais da oliveira durante o desenvolvimento 
vegetativo. Nitrofoska® foliar 24-8-20 fornece uma quantidade significativa de potássio para favorecer a 
recuperação da oliveira depois do repouso invernal. Além disso está enriquecido com magnésio (2% MgO) e 
micronutrientes, especialmente boro. Nitrofoska® foliar 24-8-20 também pode ser utilizado para aplicação foliar 
noutras culturas, tais como fruteiras, citrinos, hortícolas, vinha, etc. 

 
Recomendações e forma de aplicação 

A dose recomendada de Nitrofoska® foliar 24-8-20 é de 0,5 a 1 kg / 100 litros (0,5 a 1 %), podendo ser aplicado 
conjuntamente com os tratamentos fitossanitários habituais.  
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