
FRUIT 
Aminoácidos PK 3,5—15,9 

AADAA 
AGRICULTURA TÉCNICA AVANZADA 

AADAA FRUIT é um concentrado radicular energé-

tico de alta rentabilidade e eficacia, formulado para 

os procesos de vingamento, engorda e maturação.  

Potássio de rápida assimilação 

Indutor do proceso de engorda e maturação 

Melhorador da qualidade dos frutos 

 

Composição m/m 

Aminoácidos livres……………………………………...…………….…....…3%                                   

Azoto total (N)…………………………………………………………..…….....0,3%     

Azoto orgânico.……………………………………………………................0,2%  

Pentóxido de Fósforo (P2O2) solúvel em água………..3,5% 

Óxido de Potasio (K2O) solúvel em água……...….……...15,9% 

Aminograma:  Glutámico 1,3%; Metionina 0,5%; Aspartico 0,5%; 

 Lisina 0,43%; Prolina 0,27%        

 Beneficios de AADAA FRUIT 

Proporciona de maneira completa e equilibra-

da  uma grande variedade de substâncias acti-

vas.  

AADAA FRUIT está especialmente formulado 

para tratamentos para melhorar a  qualidade 

de frutos, incidindo em aspectos fundamentais 

como o calibre, coloração, brilho, consistencia 

e grau Brix dos frutos. Atua como iniciador do 

proceso de engorda e maturação  do fruto, já 

que incide diretamente sobre a síntese de pro-

teínas e enzimas que promovem o crescimen-

to e divisão celular do fruto em desenvolvi-

mento. 

Esta multiplicação ceclular traduz-se em um 

maior peso específico e dureza do fruto. 

 

 Calibre: Aumenta o calibre, dureza e uni-

formidade dos frutos. 

 Cor e Textura: Melhora a apresentação e 

consistencia do fruto, suportando melhor 

a manipulação e transporte até aos mer-

cados. 

 Sabor: Ajuda a melhorar as carcteristicas 

organoléoticas do fruto. 

 Stress hídrico: Pelo tipo de potássio de 

rápida assimilação, reduz o stress hídrico 

ao regular a acção dos estomas das folha. 



FRUIT AADAA 

Datos técnicos 

 Instruções de uso 

AADAA FRUIT  pode ser utilizado em todos os tipo 

de cultivo, sendo aplicado tanto por via foliar como 

radicular. 

 

Dose foliar:  2—3ml/ L  

Dose Fertirrega: 3—6L/ ha 

Hidroponia: 1—2L/ ha 

 

Para a engorda recomenda-se aplicações foliares 

durante 15 a 20 días antes da colheita. Em si-

tuações de muita luz requere-se menos potássio e 

em situações de pouca luz aumenta a necessidade 

 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 

causados pela inobservância total ou par-

cial das instruções da etiqueta.  
Estado físico: Líquido 

Cor: Castanho 

Odor: 
Característi-

co  

Densidade: 1,2—1,3 g/cm³ 

pH (solução a 4 %): 14 ± 0,5 

Embalagem: 5L 
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Instruções de segurança 

 Indicações de perigo—Frases H: 

H315 Provoca irritação cutánea 

H319 Provoca irritação ocular grave 

 Conselhos de prudência—Frases P: 

P102 Manter fora do alcance das crianças; 

P270 Não comer, beber nem fumar durante a 

sua utilização; 

 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 toxico-

lógica, tanto de transporte como de armazena-

mento.  Conservar em lugares frescos e secos. 

Temperatura óptima de armazenamento inferior a 
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