
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AGRICULTURA TÉCNICA AVANÇADA 

AADAA  
ELASTIC 
Aminoácidos 

 

AADAA ELASTIC é um produto eficaz, desenvolvido 

especialmente para a estimulação da fase de crescimento 

da planta, aérea e radicular, independentemente das 

condições ambientais, graças à sua contribuição para a 

regulação osmótica. 

Favorece o crescimento de meristemas apicais em raízes e 
rebentos. 

Induz a síntese de enzimas vitais na divisão celular. 

Melhora a qualidade da fruta, evitando o aparecimento de 
deformações. 

Fortalece a parede celular dos frutos contra danos abióticos. 

Reduz as consequências do stress hídrico e térmico. 

Aumenta o desempenho da clorofila, o vingamento e o 
tamanho dos frutos. 

Benefícios de AADAA ELASTIC 
 

 Função anti-stress: Regula a capacidade osmótica da planta 

AADAA ELASTIC evita a desidratação dos frutos. Facilita uma ótima 

transpiração da planta em situações de stress abiótico, aumentando 

período de abertura estomática e, consequentemente, mantendo a 

atividade fotossintética da mesma. Como resultado, o fluxo de água desde 

o citoplasma para o exterior é mantido em condições ideais, para que os 

frutos permaneçam túrgidos. 

 

 Favorece a presença de frutos de maior calibre 

Ao incorporar AADAA ELASTIC, o assinante atua positivamente sobre a 

elasticidade da epiderme dos frutos, reduzindo o aparecimento de 

deformações e favorecendo a obtenção de calibres maiores. 

 

 Facilita a absorção total do azoto fornecido 

Com o uso do AADAA ELASTIC, é fornecido azoto biológico estabilizado 

vindo das proteínas vegetais, o que favorece a completa 

absorção/assimilação pela planta. As unidades de azoto fornecidas são 

muito maiores do que as correspondentes à riqueza do produto. 

Composição    m/m 
Aminoácidos livres……………………………………………...6,0%        
Óxido de Potássio (𝐾2𝑂)………………………………5,8% 
Aminoácidos obtidos por fermentação enzimática 
(C. glutamicum).    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AADAA ELASTIC 

Instruções de uso Compatibilidade 

O AADAA ELASTIC 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: 1-2 kg/ha 

 

Recomenda-se iniciar a sua aplicação ao 

aparecimento dos primeiros botões florais em 

intervalos de 7-10 dias. 

AADAA ELASTIC é compatível com a maioria dos 

fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos utilizados. 

No entanto, não é recomendado misturar com 

produtos contendo óleo, cobre, enxofre ou com 

reação alcalina. 

 

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:                                      Bege-Verde claro 

Odor:                                                Sem odor 

Densidade:                                                N/A 

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

Embalagem:                                                5kg 

Distribuído em Portugal por 

Fabricado por 


