
O Fertigranu NPK 12-5-10 é um Adubo Organomineral que 
concentra as vantagens dos adubos orgânicos e os benefícios 
da adubação mineral. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Matéria Orgânica                                                   32.9% 
Humidade                                                               12% 
Carbono total                                                           19.1 
Ph                                                                            7.3 
Condutividade elétrica                                     85.0ms/cm 
Azoto total (N)                                                          12% 
Azoto orgânico                                                        4.5% 
Fosforo total (P2O5)                                                    5%  
Potássio total (K2O)                                                  10%  
Cálcio total (Ca)                                                       8.4% 
Magnésio total (MgO)                                               0.5% 
Boro total (b)                                                     0.0047% 
Relação C/N                                                               1.5 
Granulometria -100%                                            <5mm    

CARACTERÍSTICAS
Granulado e homogeneizado, é um produto higroscópio. De 
fácil distribuição garante uma nutrição equilibrada e 
fertilização prolongada.

Embalamento: 25Kg | 650Kg

APLICAÇÃO
HORTICULTURA: Distribuir uniformemente no terreno ou 
nas linhas de cultura. Incorporar mecanicamente ou 
manualmente com o solo.

ÁRVORES: Aplicar nas caldeiras em redor das árvores. 
Incorporar mecanicamente ou manualmente com o solo.

DOSES DE APLICAÇÃO
BATATA .................................................500-1500Kg/ha
BETERRABA .........................................500-1500Kg/ha
VINHA ..................................................500-1500Kg/ha
HORTICULTURA ....................................500-1500Kg/ha
ÁRVORES DE FRUTO .............................500-1500Kg/ha
MILHO .................................................500-1500Kg/ha
MORANGOS ..........................................500-1500Kg/ha
VIVEIROS ..............................................500-1500Kg/ha
FLORESTAIS .............................................2-4 Kg/árvore
OLIVEIRAS ................................................3-6 Kg/árvore

Os Fertilizantes organominerais satisfazem, todos os 
requisitos necessários para garantir uma completa 
assimilação dos seus nutrientes, assegurando:

.Fornecimento de NPK;

.Fornecimento de macro e micronutrientes;

.Fornecimento de matéria orgânica húmica, responsável 

pela fertilidade do solo, da assimilação dos nutrientes e do 
rendimento das culturas;

.Equilíbrio entre os 3 fornecimentos anteriores e 

homogeneidade em cada grão.

A matéria orgânica é de origem animal, rica em substâncias 
húmicas que melhoram  as propriedades físico-químicas do 
solo. As substâncias húmicas incorporam-se no complexo 
argilo-húmico, melhorando a capacidade de troca catiónica. 
Esta acção repercute-se num maior rendimento dos 
elementos disponibilizados, na libertação de nutrientes 
bloqueados no solo e numa menor perda por lixiviação.
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