
 
 
ADUBO NPK com magnésio, boro e zinco 
 
AMAFLORA AZUL 12-12-17(+2 MgO) 
 
ADUBO CE   
 
Composição 
 
Azoto total (N): 12%  
Azoto nítrico (NO3): 5% 
Azoto amoniacal (NH4): 7% 
 
Pentóxido de fósforo (P 2O5): 12% 
Solúvel em citrato de amónio neutro e água 
Pentóxido de fósforo solúvel em água (P2O5): 7,8 % 
 
Óxido de potássio (K 2O): 17% 
Solúvel em água  
 
Óxido de magnésio (MgO): 2% 
Solúvel em água 
 
Enxofre total (S): 20 % 
Trióxido de enxofre (SO3): 16% 
Solúvel em água 
 
Boro total (B): 0,02% 
Zinco total (Zn): 0,01% 
 
Pobre em cloro 
 
Recomendações de uso:  

 
Adubo granulado completo, com uma composição equilibrada que permite a sua utilização quer 
como adubo de fundo, quer em adubações de cobertura. 
Adubo com micronutrientes que previnem o aparecimento de carências, e magnésio, essencial 
para o desenvolvimento das plantas. 
Adubo com efeito rápido e permanente, estimulando um rápido crescimento, bom rendimento e 
boa qualidade das culturas. Estimula a floração e cor das plantas assim como um 
desenvolvimento completo das frutas e verduras, tanto em volume como no sabor e aroma. 
Confere às plantas maior resistência a doenças e pragas. 
 
Misturar o adubo com a terra antes da plantação ou colocar à superfície do terreno ou vaso, 
enterrando-o ligeiramente não o pondo em contacto com a planta; o adubo é dissolvido 
lentamente pela água de rega. 
 

 

Cultura Dose (g/m2) Modo de Emprego 

   

Abóbora 80-100  
1/2 antes da sementeira, 
1/2: 4 semanas depois 

Aipo 60-100  1/2 à plantação, 1/2: 6 semanas depois 

Alcachofra 100-120  
1/2 com a preparação do solo,  

1/2: 4 a 6 semanas depois 

Alface 70-90  Antes da sementeira ou plantação 



Arbustos Ornamentais 80-12  2/3 na primavera, 1/3 no crescimento 

Batateira 70-90  
2/3 antes da plantação e  
1/3 por altura da amontoa 

Cenoura 60-100  1/2 à plantação, 1/2, 6 semanas mais tarde 

Couves (geral) 100-180  
em 3 porções: à plantação,  
4 e 8 semanas mais tarde 

Crisântemo 70-100  
2/3 antes da plantação ou sementeira e  

1/3 no crescimento 

Dália 80-100  
2/3 antes da plantação,  
1/3 - 6 semanas depois 

Espinafres 70-90  Antes da sementeira ou plantação 

Gladíolos, Dálias 80-100  
2/3 antes da plantação,  
1/3 - 6 semanas depois 

Meloeiro 80-100  1/2 antes da sementeira,  
1/2: 4 semanas depois 

Morangueiro 50-80  
1/3 no início da primavera,  

2/3 depois da colheita 

Ornamentais em vaso 1-3 g/L 
Em vasos, 1 a 2 vezes por ano, 1 a 3 g (0,5 

a 1 colher de café rasa) por cada litro de 
capacidade do vaso 

Pepino, beringela 80-100  
1/2 antes da sementeira,  
1/2: 4 semanas depois 

Relvados 150-200  
1/5 na primavera; o resto em 4 a 6 porções 

alguns dias após os cortes 

Roseira 120-140  2/3 na primavera e 1/3 no crescimento 

Tomateiro 100-120  
1/2 com a preparação do solo,  

1/2: 4 a 6 semanas depois 

Túlipas, Narcisos 
50-70  

 
2/3 antes da plantação,  

1/3 na primavera 

Videira 
50-85  

 
2/3 no início da primavera,  

1/3 no início do verão 
 
 
Peso líquido: 5 kg 
 
Distribuído por: 
Liscampo, Lda 
Travessa do Carvalho, 31-35 
1200-097 Lisboa PORTUGAL 
Tlf. + 351 21 347 12 71 
Fax. + 351 21 347 81 70 
www.liscampo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


