
RED LUX 
Aminoácidos 

AADAA 
AGRICULTURA TÉCNICA AVANZADA 

AADAA RED LUX produto inovador, com alta renta-

bilidade e eficiência, formulado com GM/ADA. Bioesti-

mulante para enraizamento, crescimento, floração e 

vingamento.  

Composição m/m 

Aminoácidos livres…………………..…………………….………..8% 

Azoto total (N)………………………………………….……………..1% 

Azoto organico………………………………………………....….0,5% 

Pentóxido de fósforo (P2O2) solúvel em água……._3,5%

Óxido de potássio (K2O) solúvel em água……………..5% 

Aminograma: Aspártico 1,3%; Glutámico 1,3%; Glicina 

1,3%; Lisina 1%; Trioniana 1,3%; Meteonina 1,3%; Leu-

cina 0,2%; Isoleucina 0,1%; Arginina 0,1%; Triptófano 

Dados técnicos 
Estado físico: Líquido 

Cor: Castanho 

Odor: 
Característi-

co  

Densidade: 1,1—1,2 g/cm³ 

pH (solução a 4 %): 7 ± 0,5 

Embalagem: 5L 

Benefícios de uso  

Contém aminoácidos essenciais. É um equilibrador nutrici-

onal e ativador biológico do crescimento celular de rápida 

absorção. Previne e ajuda a superar alturas críticas ou situ-

ações adversas, aumentando a atividade fotossintética e 

síntese proteica. Aumenta a atividade enzimática, promo-

vendo a síntese de proteínas e carboidratos. Ajuda a planta 

a sintetizar com maior rapidez as suas próprias proteínas, 

por isso economiza a energia necessária para fabricar ami-

noácidos a partir do azoto. Aumenta a germinação e resis-

tência do grão de pólen. Alongamento do tubo polínico. 

Instruções de uso 

Aplique em todos os tipos de culturas. 

Aplicações semanais até um mês antes da colheita. 

Dose de fertirregação: 1L/ha. Primeira aplicação 10L /ha 

Dose foliar: 1,5 - 2cm³/L. 

Citrinos, árvores frutíferas, oliveiras e vinhas: desde o início da 

germinação. 

Legumes, alho e morangos: a partir de 15 dias após o transplan-

te. 

HIDROPONIA: Ao longo do ciclo vegetativo 

Dose de fertirregação: 1 - 2L/ha. 

Dose foliar: 1,5 - 2cm³ /L.  Em 7 aplicações. 

FLORAÇÃO: Durante todo o ciclo vegetativo 

Dose de fertirrigação: 5L/ha.  

Aplicações semanais. Primeira aplicação 10L/ha 

Dose foliar: 2,5cm³ /L. Aplicações a cada 15 dias 

PLATANERA: Na primavera e no outono. 

Dose de fertirrigação: 6L/ha. Aplicações semanais. 

Dose foliar: 1,5 – 2cm³/L. Em várias aplicações. 

CULTURAS NO GERAL: A partir do transplante. 

Dose de fertirrigação: 20L/ha. Ano. 

Dose foliar: 1-2cm³/L. Em várias aplicações. 
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