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Aminoácidos 

AADAA 
AGRICULTURA TÉCNICA AVANZADA 

AADAA DEX contém uma solução nutritiva utilizada em 

agricultura convencional, sustentável, ecológica e integra-

da. Proporciona múltiplos nutrientes com efeitos benéfi-

cos em qualquer tipo de cultura. Favorece a produtividade 

e qualidade da colheita. Aplicar em momentos de stress. 

Composição m/m 

Óxido de Potasio (K2O) solúvel em água……...….…….6% 

Instruções de segurança 

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P270 Não comer, beber, nem fumar durante a sua 

utilização. 

P262 Evitar o contacto com os olhos, pele ou roupa.  

P314 Consultar um médico em caso de mal estar.  

Armazenamento 

Não está sujeito a nenhuma consideração toxico-

lógica, tanto de transporte como de armazena-

mento.  Conservar em lugares frescos e secos. 

Temperatura óptima de armazenamento inferior a 

35°C.  

Dados técnicos 

Estado físico: Líquido 

Cor: Alaranjado 

Odor: 
Característi-

co  

Densidade: 0,9—1,1 g/cm³ 

pH (solução a 4 %): 9 ± 0,5 

Embalagem: 1L, 5L 

Benefícios de uso 

É um produto biológico. Não é tóxico quer para o 

Homem, quer para outros animais ou abelhas. 

Pode-se aplicar inclusive em plena colheita. 

Efeito de desinfeção natural dos solos antes da 

plantação. 

Instruções de uso 

Doses na Fertirrega: 15-25 L/ ha para aplicar 

após o acondicionamento/preparação do solo 15

-20 dias antes da plantação, con a quantidade de 

água suficiente para molhar o solo em profundidade. 
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Compatibilidade 

Não misturar com productos que contenham óleos, 

cobre, enxofre ou tenham pH diferente.  

As recomendações e informações que fornecemos 

são fruto de rigurosos estudos e ensaios, no en-

tanto, durante a utilização podem intervir numero-

sos factores que escapam ao nosso control 

(preparação de misturas, aplicação, climatología, 

etc.) O utilizador será responsável dos danos cau-

sados pela inobservância total ou parcial das ins-

Prevenção de acidentes 

Armazenar em lugar trancado/isolado, seco e 

protegido do calor e de chamas/labaredas, para 

reducir o risco de incêndio. Manter afastado de 

disolventes, combustíveis e pesticidas. Conser-

var na embalagem original, herméticamente fe-

chada e com as etiquetas intactas.  

Dados técnicos 

Estado físico: Líquido 

Cor: Alaranjado 

Odor: 
Característi-

co  

Densidade: 0,9—1,1 g/cm³ 

pH (solução a 4 %): 9 ± 0,5 

Embalagem: 1L, 5L 
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