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Preparado líquido que promove elevados rendimentos de 
colheita, graças a elementos organo-minerais essenciais para 
aumentar a a�vidade dos microrganismos, a fer�lidade do solo e 
as reservas nutricionais da planta.

A diminuição da aplicação de nutrientes orgânicos 
conjuntamente com o uso de pes�cidas e adubos 
minerais é uma das causas do desequilíbrio na flora 
microbiana do solo. Este desequilíbrio limita a 
fer�lidade do solo convertendo-o num meio favorável 
para o desenvolvimento de nemátodos 
fitoparasitários, pragas e doenças que afetam a 
qualidade e a quan�dade das colheitas.

RET-FLO Px 357 é uma formulação facilmente 
assimilável, que combina extratos de fermentações 
microbianas, matéria orgânica de origem vegetal, 
macro e micronutrientes. Os metabolitos microbianos 
fornecidos, permitem melhorar a biofumigação, os 
processos celulolí�cos e a humificação do solo. A�va 
os mecanismos de fixação do azoto atmosférico e a 
solubilização do fósforo, deixando estes elementos à 
disposição da planta.

RET-FLO Px 357 melhora as propriedades biológicas e 
�sico-químicas do solo, favorecendo o processo de 
micorrização e a�vando o desenvolvimento da flora 
benéfica do solo.

RET-FLO Px 357 atua regenerando o solo e ajudando 
no vigor das culturas, promovendo assim aumentos 
na qualidade e quan�dade das colheitas.

Radicular
Para todo �po de culturas

5-20 L/ha  na água de rega
Advertência: 
Não aplicar este produto misturado com insec�cidas, 
nematodicidas ou herbicidas.

Azoto (N) total                     
Azoto (N) ureico
Azoto (N) amoniacal 
Azoto (N) nítrico                    
Azoto (N) orgánico 
Óxido de potássio (K2O) solúvel em água  
Ferro (Fe) solúvel em água e complexado

Manganês (Mn) solúvel em água e complexado

Matéria orgânica                                                            

pH 5,3  Densidade: 1,2 

Autorizado pela D.G.A.E. com o número de inscrição 
no Registro de matérias fer�lizantes não 
harmonizadas 156/2017. 
Líquido castanho-escuro com odor caracterís�co
Embalagens 5 e 10 L
Bilhas brancas de HDPE 
(Polie�leno de alta densidade)

7,50% p/p
3,00% p/p
1,75% p/p
1,75% p/p 
1,00% p/p
3,00% p/p
0,50% p/p
0,10% p/p 

30,00% p/p 

Ficha técnica

APLICAÇÃO

DOSE

COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES

APRESENTAÇÃO

A informação que disponibilizamos é o resultado de rigorosos estudos e ensaios. No entanto, ao 
usar o produto intervêm diferentes factores que estão fora do nosso controlo (preparação de 
misturas, aplicação, meteorologia, etc.). O fabricante garante a composição e ao conteúdo do 
produto, sendo da responsabilidade do usuário os danos causados por desrespeito total ou parcial 
das instruções de u�lização. Aconselha-se a sua u�lização sob assessoramento técnico. 


