
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

AGRICULTURA TÉCNICA AVANÇADA  

AADAA 
STOP 
Aminoácidos RD 506/2013 

 

 

AADAA STOP é um produto fertilizante projetado como um 

suplemento nutricional. A sua utilização é especialmente 

indicada para abrandar os sintomas causadas por períodos 

de alto stress nas culturas, principalmente devido à 

presença de vírus (TYLCV e ToLCNDV). 

Aumenta a produtividade da colheita e a 
rentabilidade da operação. 

Aumenta a produção de fitoalexinas, 
contribuindo para a sanidade das plantas. 

Promove a atividade enzimática. 

Favorece a sustentabilidade ambiental. 
Produto “Zero Resíduos”.  

Mantem o equilíbrio nutricional e vital da 
planta. 

Fortalece a planta contra situações de 
stress biótico e abiótico. 

Composição    m/m 

 
Aminoácidos livres………………………………………………………..7,0%          Azoto Total……….………………………………….………..1,0%      
Aminograma: Cisteína 3,5%; Metionina 3,5%  

Aminoácidos obtidos por fermentação enzimática (C. glutamicum).   Azoto Orgânico……………………………………….………0.9% 

Benefícios de AADAA STOP 

 Melhora a tolerância para TYLCV e 

ToLCNDV 

Com o uso de AADAA STOP, os sintomas derivados 

aos vírus mencionados acima, são reduzidos 

consideravelmente, chegando mesmo ao ponto de 

não se manifestarem. O produto é capaz de 

encapsular o vírus durante um período de tempo, 

impedindo que se manifeste em plantas infetadas. 

 Recupera plantas infetadas por vírus 

Uma vez detetada a presença de vírus começa-se a 

usar AADAA STOP, observa-se que, passado cerca 

de uma semana após a aplicação do programa, o 

novo tecido vegetal mostra-se assintomático. Como 

nota de esclarecimento, os novos rebentos estão 

igualmente infetados, no 

entanto, não são eles manifestam sintomas 

devido à ação do produto. 

 Fortalece plantas tratadas 

Plantas tratadas com AADAA STOP, mostram um 

estado de saúde fortalecido devido, entre outros, 

à alta percentagem de fitofortificantes que 

compõem o produto. Desta forma, é possível 

aumentar a saúde da planta e consequentemente 

a ação retrovírica do programa. 



 

 

  

 

 

    AADAA STOP 

   Instruções de uso    Compatibilidade 

O AADAA STOP pode ser usado em todos os tipos 
de culturas. A sua aplicação pode ser feita tanto via 
rega como via folar. 
 
Dose: 1,5 kg /ha 
(Dose indicativa, tanto na aplicação foliar como na raiz) 

 
Inicie o programa assim que apareçam os primeiros 
sintomas, repetindo a aplicação com uma 
frequência de 7 a 15 dias, dependendo da gravidade 
da infeção. 
 
O programa acaba por ser mais eficaz, uma vez 
sendo aplicado em prevenção (mesmo no viveiro ou 
no momento em que se recebe as plantas) ou 
quando são deteta a presença de insetos que 
transmitem a doença. 

AADAA STOP 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.  

 

Dados técnicos 
 

Estado físico:                                       Sólido 

Cor:                                                      Creme 

Odor:                                      Característico 

Densidade:                                              N/A 

pH (solução a 4%):                            6,0 ± 0,5 

Embalagem:                         0,5kg/saqueta 

Distribuído em Portugal por 

Fabricado por 


