
CINCO 
Solução NK 4,4—2,6 

AADAA 
AGRICULTURA TÉCNICA AVANZADA 

AADAA CINCO  é um produto altamente 

energético, de rentabilidade e eficácia com-

provada. Contribui para o aumento e otimi-

zação do trabalho dos abelhões. 

 

Potencia a indução floral. 

Melhora o vingamentos dos frutos. 

Aumenta o tamanho das flores. 

Activa o crescimento dos botões. 

Composição m/m 

Azoto total (N)……………………………………..…………..4,4%  

Óxido de Potasio (K2O) .................................... ...2,6 % 

 Beneficios de AADAA CINCO 

É muito importante para a fase do vingamento, po-

tencia a indução floral em tratamentos de pré-

floração e melhora o vingamento dos frutos.  

 

Com AADAA CINCO fornecem-se todas as substân-

cias bio promotoras relacionadas com a floração  

uma vez que actua sobre os orgãos reprodutivos 

das flores. Favorece a indução floral, reduzindo o 

aborto das flores tornando as flores mais férteis e 

com melhor formação.  

 

 Aumenta o tamanho das flores. 

 

 Favorece a fertilidade e a viabilidade do grão 

de pólen e consequentemente melhor vinga-

mento.  

 

 Activa o crescimento dos botões. 



CINCO AADAA 

Datos técnicos 

 Instruções de segurança 

P102 Manter fora do alcance das crianças; 

P270 Não comer, beber nem fumar durante a sua 

utilização; 

P260 Não respirar o pó/fumo /gás/névoa /vapores/ 

aerosol; 

P314 Consultar um médico em caso de má dispo-

sição. 

Instruções de uso 

Aplicar em todo o tipo de cultivos. 

Aplicação via radicular e foliar. 

Não aplicar em horas com temperaturas elevadas. 

 

 Doses e Frequência  

Dose foliar: 1—2,5ml/L  

Recomendada para a engorda e vingamento do 

tomate. 

Dose na rega: 1L/ha  

Dose recomendada para a  engorda. 

Dose em hidroponía: 0,5L/ha  

Dose recomendada para a engorda do tomate e 

melão. 

Para outros usos e cultivos consultar o departa-

mento técnico. 

 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, clima-

tología, etc.) O utilizador será responsável dos da-

nos causados pela inobservância total ou parcial 

das instruções da etiqueta.  

Estado físico: Líquido 
Cor: Bege 
Odor: Inodoro 

Densidade: 1,1—1,2 g/cm 
pH: 6 ± 0,5 

Embalagem: 1 L e 5L 

AADAA Suministros, S.L. 

C/ Sierra de Loja, nº8, P.I. La Juaida —04240—Viator, Almería (España) 

Tlf: +34 950 315 784  Email: aadaa@aadaa.es 

www.aadaa.es 

 Prevenção de acidentes 

Armazenar em lugar trancado/isolado, seco e pro-

tegido do calor e de chamas/labaredas, para redu-

cir o risco de incêndio. Manter afastado de disol-

ventes, combustíveis e pesticidas. Conservar na 

embalagem original, herméticamente fechada e 

com as etiquetas intactas.  

 

Armazenamento 

Não está sujeito a nenhuma consideração toxicoló-

gica, tanto de transporte como de armazenamento.  

Conservar em lugares frescos e secos. Temperatu-
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