
 

 

 

 

 

  

 

AGRICULTURA TÉCNICA AVANÇADA 

AADAA  
ARIS COLOR 
Solução PK 7- 21 

 

AADAA ARIS COLOR é uma formulação não hormonal 

que favorece o curso correto dos processos 

relacionados à maturação, tendo um papel de 

destaque na coloração dos frutos. 

 

Intensifica a cor da epiderme. 

Intervém nos processos de maturação. 

Favorece a obtenção de colheitas mais precoces. 

Aumenta a concentração de açucares. 

Aumenta a formação da parede celular em momentos de maior exigência de potássio. 

Aumenta o vida pós-colheita dos frutos, devido à maior consistência dos frutos.  

Benefícios de AADAA DONAUXIN 
 Melhora a qualidade dos frutos 

Com o uso do AADAA ARIS COLOR, consegue-se 

frutos: 1) com maior teor de açúcar (⁰Brix), enquanto 

mobiliza nutrientes de folhas, caule e raiz ao 

desenvolvimento de frutos e promove a sua síntese, 

2) aparência mais atrativa devido a uma coloração 

mais intensa e maior brilho da epiderme e 3) mais 

túrgido, aumentando a vida pós-colheita da 

mercadoria. 

 

 Favorece a precocidade da colheita 

O AADAA ARIS COLOR intervém diretamente nos 

processos fisiológicos relacionados com a maturação 

dos frutos, aumentando a velocidade com que eles 

são realizados. Assim, a sua aplicação possibilita a 

obtenção de frutos de alta qualidade num curto 

período de tempo, permitindo acesso a melhores 

preços, bem como o alcance de nichos de mercado 

mais rentáveis para o produtor. 

Composição                               m/m 

Pentóxido de fósforo (𝑃2𝑂5)……………….7,0%  

Óxido de potássio (𝐾2𝑂)……………………21,0%                   

Com este produto, os frutos são capazes de 

manter a tendência de processo de engorda 

(aumento de peso e tamanho) ao mesmo tempo 

que se favorece a coloração do eles mesmos. 

 Prolonga a vida pós-colheita dos frutos 

A formulação AADAA ARIS COLOR potência a 

formação de parede celular ao mesmo tempo que 

a fortalece, principalmente quando a exigência em 

potássio é maior. Por esta razão, com o uso deste 

fertilizante, consegue-se frutos de maior 

consistência e mais túrgidos, que afeta o 

peso/unidade do fruto, assim como o seu calibre, 

devido ao alongamento da parede celular como 

resultado de processo de engorda discutido 

anteriormente. 



 

 

  

 

 

 

Instruções de uso Compatibilidade 

O AADAA ARIS COLOR pode ser usado em todos os 

tipos de culturas. A sua aplicação pode ser tanto via 

foliar como via rega. 

 

Doses e Frequência: 

 Foliar: 2,5 g/L 

 Fertirrigação: 2,5 kg/ha 

 Hidroponia: 1 kg/ha 

 

Para favorecer o processo de maturação dos frutos, 

recomenda-se começar as aplicações do produto 15-

20 dias antes da colheita. 

AADAA ARIS COLOR é compatível com a maioria 

dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos 

utilizados. 

No entanto, não é recomendado misturar com 

produtos contendo óleo, cobre, enxofre ou que 

tenham pHs diferentes. 

 

As informações fornecidas são o resultado da 

realização de numerosos e detalhados estudos e 

ensaios. No entanto, na sua utilização podem 

intervir numerosos fatores que estão fora do nosso 

controle (preparação de misturas, aplicação, clima, 

etc.) O usuário será responsável pela ocorrência de 

danos decorrentes de uma interpretação incorreta 

das instruções indicadas no rótulo do produto.  

 

 

   AADAA ARIS COLOR 

Dados técnicos: 

Estado físico:                                         Sólido 

Cor:                                          Branco-Rosado 

Odor:                                                Sem odor 

Densidade:                                                N/A 

pH (solução a 4%):                            5,5 ± 0,5 

Embalagem:                                                1kg 

Distribuído em Portugal por 

Fabricado por 


