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RESUMO 

 

Desenvolver novos fertilizantes e actividades de apoio técnico no domínio da fertilização e 

nutrição vegetal tem sido a minha principal actividade profissional desde que terminei o 

curso de Engenheiro Agrónomo em 1984, tendo para o efeito representado as principais 

empresas adubeiras portuguesas: Sapec Agro, Quimigal Adubos, ADP – Adubos de 

Portugal e actualmente, ADP - Fertilizantes. No que se refere aos novos fertilizantes 

estudados e lançados no mercado ibérico e Brasil, podem contabilizar-se 30 marcas 

comerciais que são o corolário de um continuado esforço no domínio da Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação, efectuado também conjuntamente com as principais 

universidades e centros de investigação da Península Ibérica: Fertichili, Fertigafsa, Fertifos, 

Sulfazoto, Fertimais, Fertouro, Fertisuper, Profertil, Promega, Superis, Bioterra, Profertil 

Teck, Nutrifluid, Nitrotop, Nitrofluid, Promega Olival e Pêra Rocha, Nutrifluid Multimicros, 

Nutrifluid AA, Corbigran, Amicote, Fertijet, Corbigran MO, Tecnifol, Nitroteck, T. Defender, 

TD VIDA, Zimactiv, Tecnologia LZn e Tecnologia C-MOV. No que diz respeito às acções de 

apoio técnico, podem destacar-se as palestras, acções de formação, publicação de literatura 

técnica, o desenvolvimento de software de gestão de análises de terra, realização de 

análises de terra, lançamento e gestão de um Serviço de Consultoria em Nutrição Vegetal, e 

condução de centenas de ensaios de campo, em Portugal e Espanha. 

 

Palavras chave:  Fertilizantes, adubos, nutrição vegetal, análises de terra, análises de 

planta, inovação. 
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ABSTRACT  

I’ve been developing new fertilizers and technical support activities in fertilization and plant 

nutrition domains since I had got my “Engenheiro Agrónomo” degree from Instituto Superior 

de Agronomia in 1984. During all these years I’ve been working hard at the main fertilizer 

companies in Portugal, namely Sapec Agro, Quimigal Adubos, ADP – Adubos de Portugal 

and finally ADP – Fertilizantes. These companies were in the business of production, 

distribution, and sale of nitrogenous, phosphates and complex (NP, PK and NPK) fertilizers. 

In 1997 there was a merge between the fertilizer business of Sapec Agro and Quimigal 

Adubos, and the new company was called ADP – Adubos de Portugal. More recently, in 

2009, Fertiberia acquired ADP and changed its named to ADP – Fertilizantes. Fertiberia is 

Spanish largest fertilizer producer, and European second-largest, behind Yara International.  

New fertilizers development has great importance in ADP marketing policy and business. In 

ADP we are continually looking for new products and raw materials that we can test in our 

environmental conditions and sell under our own brand names. It’s our policy to develop 

strong scientific and research programmes that can support our knowledge of each new 

product and confirm their beneficial effects to farmers. For this purpose we usually carry out 

dozens of both lab and pot tests, field trials and demonstration plots in Portugal and Spain.   

Concerning new fertilizers studied and launched in Iberian market (recently, Brazil has also 

been importing ADP fertilizers), we can count 30 brand names which are the result of a 

permanent effort on research, development and innovation activities. All this activity has 

been developing in close collaboration with the main universities and research institutes in 

Iberian Peninsula. The list of brand names and their main characteristics is as following: 

Fertichili – organomineral fertilizer based on peat and sodium nitrate; Fertigafsa – phosphate 

fertilizers based on Gafsa rock phosphate;  Fertifos – NPK fertilizers based on partially 

solubilised Gafsa rock phosphate; Sulfazoto – Nitrogen fertilizers based on a mixture of urea 

and ammonium sulphate, with a nitrogen volatilization inhibition technology; Fertimais – NPK 

organomineral fertilizers with high mineral concentration and vegetal organic matter; Fertouro 

– NPK organomineral fertilizers based on animal and vegetal composted organic matter; 

Fertisuper – NPK fertilizers based on rock phosphate; Profertil and Profertil Teck – Liquid 

biostimulants based on Ascophyllum nodosum seaweed; Promega – complete range of 13 

foliar fertilizers based on Complexo ABM; Superis – A suspension of beneficial 

microorganisms; Bioterra – complete range of fertilizers for turf and amenity; Nutrifluid -  

complete range of 22 liquid fertilizers (acid clear solutions); Nitrotop – NPK fertilizers with 

protected nitrogen with both volatilization and nitrification inhibitors; Nitrofluid – nitrogen clear 

solutions range; Nutrifluid AA – Nutrifluid fertilizers formulated with amino acids; Corbigran – 

granulated lime fertilizer; Amicote – NP and NPK fertilizers formulated with humates; Fertijet 

– calcium ammonium nitrate nitrogen with sulphur and boron; Corbigran MO – organic 
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fertilizer pellets; Tecnifol – complete range of 16 foliar fertilizers based on Technology EF; 

Nitroteck – NPK fertilizers with 3 levels of protected nitrogen; Tecnifol Defender – 

biostimulant based on chitosan which has a beneficial effect on increasing plant defences 

against pathogenic organisms; TD VIDA – complete range of basal fertilizers formulated with 

beneficial microorganisms; Zimactiv – nitrogen fertilizer with an enzymatic activator of 

nitrogen metabolism; Tecnologia LZn – zinc complexed with lignosulfonates; Tecnologia C-

MOV – additive to NPK fertilizers with enzymatic and biostimulant effect. Usually, each new 

product is a result of several years of research, including market studies, procurement of new 

raw materials, price negotiation and study of alternatives, hours of study and discussion of 

new ideas, designing of research programs, third-party research agreements with main 

universities and research institutes in Iberian Peninsula, lab and pot tests in several different 

institutions, field trials on different crops and agriculture environments, and both agronomic 

and industrial approval at several levels of requisites.  

Regarding agronomic and technical support near the farmers and ADP clients (distributers, 

cooperatives, retailers), several initiatives have been carried out over the last years, as 

following: presentations to farmers and technicians, sales team training, publication of 

scientific articles in agriculture journals, text for brochures,  edition of Manuals of Fertilization,  

developing of software for soil analysis and fertilization management, performing 6000 soil 

analysis per year, launch and management of a Consulting Service on Plant Nutrition, and 

demonstration plots in farmers in Portugal and Spain, among others current activities.  

At this moment I’m more focused on new product development. At ADP and Fertiberia we’ve 

got a seven people team working exclusively in research and product development. We’ve 

been doing a great job as we’ve been launching new products periodically. Zimactic, LZn and 

C-MOV are the most recent fruits of our efforts.  

 

Keywords:  Fertilizer, plant nutrition, soil analysis, foliar analysis, innovation. 
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1 – Introdução 

 

O presente documento é apresentado no âmbito do Relatório Integrador da Actividade 

Profissional referido no Regulamento Geral dos Segundos Ciclos de Estudo Conducentes ao 

Grau de Mestre do ISA.  Inclui o relato pormenorizado da minha experiencia profissional, e 

apresenta os principais frutos do meu trabalho ao longo de mais de 25 anos.  

Conclui o curso de Engenheiro Agrónomo em 1984, no Instituto Superior de Agronomia da 

Universidade Técnica de Lisboa. Desde então, tenho desenvolvido a minha principal 

actividade profissional nos domínios da investigação e desenvolvimento de novos produtos, 

e em actividades de apoio técnico e consultoria agronómica, no âmbito da nutrição vegetal, 

fertilizantes e fertilização de culturas agrícolas e florestais. 

Tive a oportunidade de trabalhar nas principais empresas adubeiras portuguesas, desde 

1986, depois de um curto estágio de sete meses na Adega Cooperativa de Vila Flor. É de 

realçar à partida que sempre trabalhei integrado em equipas, coordenando-as ou não, onde 

sempre se valorizou um estreito relacionamento e cooperação inter-profissional com 

entidades externas, com especial destaque para as universidades e organismos de 

investigação agrícola.  

Na Sapec Agro comecei a minha actividade profissional no Departamento de Marketing da 

Divisão de Adubos, onde fundamentalmente exerci actividades de apoio técnico e 

agronómico à rede comercial, a clientes e agricultores, e também dei os primeiros passos na 

condução de ensaios de campo, principalmente em cereais de Outono-Inverno no Alentejo, 

em solos que actualmente estão ocupados com olival. Participei no estudo e lançamento no 

mercado de diversos novos adubos em Portugal, como foi o caso do Nitrato do Chile, 

importado do Chile, o Fertichili, o primeiro adubo químico-orgânico no mercado português, o 

Fertigafsa e o Fertifos, os primeiros adubos em Portugal à base de fosfatos naturais macios 

e porosos, o Sulfazoto, uma mistura inovadora e granulada de ureia e sulfato de amónio, e o 

Fertimais, um adubo organomineral caracterizado pela sua alta concentração. Também 

nesse período efectuei centenas de palestras e reuniões com agricultores em apoio ao 

lançamento dos novos adubos, concebi dezenas de folhetos técnicos, e escrevi a segunda 

edição do Manual de Adubação da Sapec Agro, um livro técnico-comercial de 227 páginas 

que durante anos foi uma referência no país. Realizávamos cerca de 3000 análises de terra 

gratuitas em apoio ao negócio da venda de adubos, e os boletins dos resultados das 

análises com os respectivos conselhos de adubação eram, à data, efectuados manualmente, 

análise a análise. 

Em 1991 fui convidado pela Quimigal Adubos a integrar o quadro de técnicos do CDA – 

Centro de Desenvolvimento Agrícola que mais tarde deu origem ao Departamento de 

Desenvolvimento Agronómico de que fui e ainda sou responsável. Foi a oportunidade de 

trabalhar em investigação e ensaios de campo sem grandes restrição de meios humanos e 
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materiais. Faziam-se dezenas de ensaios por ano: ensaios em vaso na Quinta dos 

Almostéis, em Sacavém, onde tínhamos os escritórios, laboratórios, horto experimental e 

biblioteca, e ensaios de campo em diversas culturas, principalmente cereais, milho e batata. 

Publicavam-se duas revistas agrícolas, a “Ao Serviço da Lavoura” e a “Gazeta das Aldeias”, 

tendo eu sido director desta ultima durante 25 meses, de 1996 a 1998. Alguns conselhos de 

adubação estavam já informatizados, em função das curvas de resposta ao azoto de 

algumas culturas, mas a grande maioria dos boletins era ainda feito manualmente; 

realizavam-se mais de 5000 análises de terra por ano que originavam outros tantos boletins 

de resposta com o resultado das análises e os respectivos conselhos de adubação. Em 

termos de desenvolvimento de novos produtos, a estratégia era copiar a empresa líder em 

inovação, e assim se lançou no mercado o Fertouro, um adubo organomineral com matéria 

orgânica compostada, de origem animal e vegetal, e o Fertisuper, um adubo com fosfatos 

naturais parcialmente solubilizados. No que respeita aos serviços, desenvolvi com a ajuda 

de especialistas informáticos, um software de resposta a análises de terra e emissão de 

conselhos de adubação. Simultaneamente, foi adquirida em Inglaterra uma sonda mecânica 

que acoplada a uma carrinha 4x4, permitia a rápida colheita de amostras de terra com um 

numero ideal de amostras parciais, o que promoveu o rigor e celeridade na colheita de 

amostras de terra por todo o país. Este serviço ainda hoje está activo e à disposição dos 

agricultores.  

A fusão entre a Quimigal Adubos e o negócio de adubos da Sapec Agro dá-se em 1997, 

passando a haver um único fabricante de adubos químicos em Portugal. Nessa altura a 

empresa passou a denominar-se ADP – Adubos de Portugal, mudando posteriormente de 

nome para CUF – Adubos de Portugal e finalmente ADP – Fertilizantes. É a partir de 1997 

que se dá um grande impulso no desenvolvimento de novos fertilizantes. Estudou-se 

exaustivamente e lançou-se no mercado um bioestimulante com base em algas marinhas do 

género Ascophyllum nodosum, e uma suspensão de microrganismos benéficos para 

aplicação ao solo. Idealizou-se uma linha de adubos com o azoto protegido por um inibidor 

de nitrificação, o Nitrotop, que posteriormente evoluiu para Nitroteck. Lançou-se uma gama 

completa de adubos foliares. Efectuaram-se também os primeiros estudos com diversas 

fontes de ácidos húmicos que resultam no lançamento dos Amicote. Construiu-se de raiz 

uma fábrica de adubos líquidos, com a possibilidade de fabricar soluções claras ácidas e 

adubos líquidos neutros. Conseguiu-se granular um fertilizante à base de calcário e fabricar 

um adubo nítrico-amoniacal com enxofre. Estudou-se os benefícios do quitosano na 

estimulação das defesas naturais das plantas e na protecção da vinha contra as doenças do 

lenho. Obteve-se uma patente ao conseguir revestir grânulos de adubos químicos com 

microrganismos benéficos, lançando-se no mercado os adubos TD VIDA. E já 

posteriormente à entrada da Fertiberia na estrutura accionista da empresa, lançou-se no 

mercado um adubo azotado com um activador da actividade enzimática do azoto, uma 
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tecnologia de complexação do zinco dos adubos de fundo, e uma nova tecnologia para 

potenciar os efeitos dos nutrientes contidos nos adubos. O desenvolvimento de todos os 

novos produtos tem sido apoiado por uma estreita colaboração com diversas universidades, 

escolas de agricultura e centros de investigação, de que se destaca, em Portugal, o Instituto 

Superior de Agronomia (ISA) da Universidade Técnica de Lisboa, Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD), Universidade de Évora, Universidade do Algarve (UALG), 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), Escolas Superiores Agrárias de 

Castelo Branco, Beja e Elvas, Estação Nacional de Melhoramento de Plantas e Direcções 

Regionais de Agricultura. A nossa actividade experimental normalmente inicia-se com a 

realização de ensaios laboratoriais e em vaso, em colaboração com diversas universidades, 

passa depois para ensaios de campo com delineamento estatístico e finalmente 

demonstrações de campo em diversas culturas. Temos vindo a realizar cerca de 50 ensaios 

e demonstrações de campo por ano, instalados em explorações agrícolas comerciais em 

todo o país e em Espanha, sendo as diferentes culturas tratadas da forma tradicional na 

região onde se encontram inseridas, para que os resultados obtidos possam ser transpostos 

sem problemas para um contexto empresarial agrícola.  

No que diz respeito às acções de apoio técnico, podem destacar-se diversas palestras com 

agricultores e técnicos, acções de formação interna, publicação de artigos técnicos de 

divulgação em revistas da especialidade, textos para folhetos e manuais de adubação, o 

desenvolvimento de softwares de gestão de análises de terra, a realização de milhares de 

análises de terra e emissão de conselhos de adubação cada ano, o lançamento e gestão de 

um Serviço de Consultoria em Nutrição Vegetal, e a realização de dezenas de ensaios 

demonstrativos em propriedades de agricultores, em Portugal e Espanha. 

 

2 – Novos produtos lançados na Sapec Agro até 1991 

 

Os primeiros anos de vida profissional na Sapec Agro caracterizaram-se pelo início do 

desenvolvimento em Portugal do que se convencionou chamar adubos específicos, ou seja, 

produtos idealizados para condições edafo-climáticas específicas e para fazer face a 

determinado tipo de condicionalismos culturais. Pode afirmar-se que foi a Sapec Agro quem 

iniciou e desenvolveu o mercado português das especialidades, no que respeita aos 

fertilizantes, destacando-se como novos adubos o Fertichili, Fertigafsa, Fertifos, Sulfazoto e 

Fertimais 

 

2.1. – Principais características técnicas 

 

Fertichili  – Foram os primeiros adubos químico-orgânicos (posteriormente classificados 

como organominerais) fabricados em Portugal. Eram fabricados à base de turfa, nitrato de 
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potássio e nitrato do Chile. Doseavam 27-30% de matéria orgânica, e existiam em duas 

formulações: 7-10-10 e 7-6-14. Estavam isentos de ureia e de cloretos. Como vantagens 

divulgava-se na época que conjugavam as vantagens dos adubos minerais – boa 

concentração e equilíbrio de nutrientes – e da matéria orgânica – melhor desenvolvimento 

vegetativo das culturas, maiores produções e sua qualidade. Além do azoto, fósforo e 

potássio, doseavam também cálcio, magnésio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês e 

zinco. 

Fertigafsa  – É um adubo à base de fosfatos naturais macios e porosos originários da região 

de Gafsa, na Tunísia. São resultantes de um processo de sedimentação e decomposição de 

ossadas, esqueletos e fósseis de organismos marinhos, ao longo de milhares de anos, de 

que resultam características agronómicas muito superiores aos fosfatos de origem vulcânica 

ou magmática. A porosidade e solubilidade dos fosfatos naturais de Gafsa, que é o segredo 

da sua reactividade no solo, são evidenciadas pelo valor da sua superfície específica – 22,5 

m2/g – que compara com valores de 2 a 12 m2/g de outros fosfatos de origem sedimentar ou 

vulcânica, respectivamente, e também pelo valor da sua solubilidade fórmica e carbónica, 

respectivamente 75-80% e 80%, que compara com 22-60% e 50% de outros fosfatos 

sedimentares, ou 10-16% e 8%, respectivamente, de fosfatos de origem vulcânica. As 

características únicas do Fertigafsa são também fruto do processo tecnológico exclusivo em 

Portugal, onde a matéria prima é sujeita a uma micronização – moenda muito fina que 

permite a passagem de mais de 90% das partículas num crivo de 63 microns de malha - e a 

uma microgranulação – aglomeração prévia das partículas micronizadas que de outra forma 

não poderiam ser granuladas. O Fertigafsa 0-26,5-0 é o único produto que contém apenas 

fosfatos naturais de Gafsa, sendo aprovado para ser utilizado em agricultura biológica. O 

facto de conter apenas fosfato de cálcico, ou seja fósforo unicamente solúvel nos ácidos 

minerais, proporciona uma libertação gradual do fósforo para as plantas, minimizando-se os 

conhecidos mecanismos de bloqueamento e fixação do fósforo no solo, e aumentando-se as 

reservas do solo em fósforo. A solubilização do fosfato de cálcico depende da acidez do solo, 

dos ácidos orgânicos disponibilizados pelas raízes e da actividade dos microrganismos do 

solo com capacidade para solubilizar fosfatos. Por outro lado, o seu alto teor em cálcio e 

reacção fisiológica alcalinizante, proporcionam uma correcção gradual da acidez do solo e 

substituição parcial das correcções calcárias. O Fertigafsa é um adubo para ser utilizado 

principalmente em solos ácidos, apesar de continuamente ao longo destes anos, se 

comprovar a sua utilidade em solos neutros e/ou ligeiramente alcalinos.  

Fertifos  – São adubos contendo fosfatos naturais de Gafsa parcialmente solubilizados. É o 

resultado do ataque parcial dos fosfatos naturais por ácido sulfúrico ou fosfórico, ou da 

mistura e granulação de fosfatos naturais e fósforo solúvel em água. Contêm portanto 

fósforo em duas formas químicas que influenciam o seu grau e rapidez de disponibilidade 

para as plantas: fósforo solúvel em água (dihidrogenofosfato de cálcio) imediatamente 
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disponível para ser assimilado pelas plantas, e fósforo solúvel nos ácidos minerais e 

orgânicos (fosfato de cálcico) que se liberta gradualmente ao longo do ciclo vegetativo das 

culturas. O fósforo solúvel nos ácidos minerais destes adubos, disponibiliza-se tanto mais 

rapidamente quanto maior a sua percentagem de fósforo solúvel em água, dado que ao 

nível do granulo de adubo a solubilização do dihidrogenofosfato de cálcio origina ácido 

fosfórico, que sendo um ácido forte ataca e solubiliza o fosfato de cálcico dos fosfatos 

naturais. Simultaneamente, a solubilização do fosfato de cálcico depende também da acidez 

do solo, dos ácidos orgânicos disponibilizados pelas raízes e da actividade dos 

microrganismos do solo com capacidade para solubilizar fosfatos. Assim, os adubos Fertifos 

proporcionam às plantas um fósforo de acção rápida disponível para as primeiras fases do 

desenvolvimento vegetativo, e um fósforo de acção mais lenta que possibilita uma 

fertilização progressiva ao longo de todo o ciclo cultural. Como resultado deste mecanismo 

de acção, a adubação fosfatada é mais eficaz, nomeadamente nos solos ácidos e nos solos 

fixadores do fósforo não alcalinos, dado haver menos fósforo bloqueado pelo solo, pois a 

absorção gradual dos iões fosfatados por parte das plantas entra em competição com os 

mecanismos de insolubilização e bloqueamento do fósforo. Por outro lado, os fosfatos 

naturais de Gafsa estimulam a actividade microbiana do solo, intensificam a humificação da 

matéria orgânica e a fixação do azoto atmosférico por parte das leguminosas. Ao dosearem 

altos teores de cálcio, os adubos Fertifos (30 a 330% mais ricos em cálcio do que formulas 

idênticas de adubos tradicionais) têm uma influência directa sobre o pH dos solos, intervindo 

ao nível da sua estrutura e porosidade, e estimulando o crescimento e a resistência dos 

tecidos vegetais das plantas. Os Fertifos são adubos para solos ácidos ou solos neutros 

ricos em fósforo, onde se pretenda efectuar uma adubação de manutenção. 

Sulfazoto  – São adubos azotados que resultam da granulação de duas fontes de azoto, a 

ureia e o sulfato de amónio, obtendo-se assim adubos em que o azoto se disponibiliza mais 

lentamente, não estando tão sujeito a perdas por volatilização e lixiviação, e doseando 

enxofre, um macronutriente secundário importante e com efeitos sinergéticos com o azoto. 

O azoto do Sulfazoto tem uma hidrólise mais lenta do que o da ureia, sendo libertado para a 

solução do solo mais lentamente, o que o torna menos sujeito a perdas e por consequência, 

mais eficaz. Por outro lado, as perdas de azoto por volatilização (transformação do azoto 

amoniacal em amoníaco) do Sulfazoto comparativamente com a ureia são muito menores, o 

que torna o azoto destes adubos mais eficiente. As menores perdas de azoto por 

volatilização do Sulfazoto comparativamente com a ureia, são explicadas pela presença do 

enxofre que faz com que a hidrolise da ureia do Sulfazoto seja mais lenta, e porque a 

dissolução da ureia origina uma solução do solo de reacção alcalina (pH 8.1), que favorece 

as perdas de azoto por volatilização, e pelo contrário, o Sulfazoto origina uma reacção ácida 

(pH 5.1) na zona de dissolução dos grânulos, o que desloca a referida reacção no sentido 
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da formação de azoto amoniacal, isto é, o sentido contrário à formação de amoníaco que se 

perde mais facilmente. 

Fertimais  – São adubos organominerais que substituíram os Fertichili. A matéria orgânica 

dos Fertimais é fruto de uma rigorosa selecção de materiais de origem vegetal, e sujeita a 

uma compostagem que lhe confere características tais como, grande capacidade de 

absorção de água e nutrientes, relação C/N equilibrada, higienização e ausência de 

sementes de infestantes com poder germinativo. Os adubos Fertimais aumentam a 

capacidade de retenção da água do solo, melhoram a capacidade de retenção dos 

nutrientes e promovem a actividade microbiana dos solos. Os resultados mais visíveis 

traduzem-se por uma melhor disponibilização de água e nutrientes para as plantas, e um 

solo mais equilibrado que possibilita um melhor desenvolvimento vegetativo das culturas. 

Uma das maiores vantagens do Fertimais é o facto da adubação orgânica e a adubação 

mineral poderem ser efectuadas num só operação e de uma só vez, com economia de 

tempo e mão-de-obra. Por outro lado, os Fertimais apresentam uma elevada concentração 

em matéria orgânica e nutrientes, sendo o equilíbrio mais conhecido o 5-10-20 com 25% de 

matéria orgânica.  

 

2.2. – Experimentação desenvolvida 

 

No Anexo I  encontram-se alguns resultados de ensaios que serviram de apoio ao 

lançamento no mercado dos adubos Fertigafsa, Fertifos, Sulfazoto e Fertimais. São ensaios 

em vasos, lisímetros, ensaios de campo e demonstrações comerciais, em diversas culturas 

e locais, consoante o tipo de adubo:  

Fertigafsa - trevo subterrâneo, trevo violeta e panasco, pastagens permanentes, pastagens 

de sequeiro e eucalipto; 

Fertifos - arroz, forragem, eucalipto, milho silagem e milho grão; 

Sulfazoto – azevém, arroz, milho grão e milho forragem; 

Fertimais - batata, cebola e couve repolho. 

Os aumentos de produção obtidos como resultado directo da aplicação destes adubos, a 

preços de mercado da época, compensam amplamente o custo adicional dos adubos 

específicos ensaiados. 

 

3 – Acções de apoio técnico e publicações na Sapec Agro  

 

3.1. - Acções de apoio técnico 

 

As principais acções de apoio técnico na Sapec Agro foram dezenas de palestras com 

agricultores e técnicos realizadas anualmente, por todo o país, incluindo Açores e Madeira, 
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e a resposta não informatizada às análises de terra elaborando conselhos de adubação com 

os adubos mais apropriados. Paralelamente, foi necessário idealizar e editar diversa 

literatura técnico-comercial, como foi o caso de folhetos para cada linha de adubo ou por 

cultura, com os correspondentes conselhos agronómicos, e também artigos em revistas da 

especialidade. 

 

3.2. – Publicações  

 

Em 1990 escreveu-se e editou-se o Manual de adubação Sapec Agro SA (2ª edição), uma 

publicação técnico-comercial de 227 páginas que durante anos foi uma referência entre os 

técnicos e agricultores do país.  

 

4 – Novos produtos lançados na Quimigal Adubos de 1 991 a 1997 

 

A passagem pela Quimigal Adubos também foi marcada pelo desenvolvimento e 

lançamento de alguns novos produtos, destacando-se o adubo organomineral Fertouro e o 

adubo contendo fosfatos naturais parcialmente solubilizados Fertisuper. Na Quimigal 

Adubos a estratégia referente aos novos produtos baseava-se na cópia do que se fazia na 

sua principal concorrente, a Sapec Agro, aproveitando as oportunidades que entretanto se 

tinham desenvolvido a partir de pequenos nichos de mercado. 

 

4.1. – Principais características técnicas 

 

Fertisuper  – São adubos contendo fosfatos naturais parcialmente solubilizados, como 

resultado do ataque parcial da fosforite por ácido sulfúrico ou fosfórico, ou da mistura e 

granulação de fosforite e fósforo solúvel em água. Contêm fósforo solúvel em água 

(dihidrogenofosfato de cálcio) imediatamente disponível para ser assimilado pelas plantas, e 

fósforo solúvel nos ácidos minerais e orgânicos (fosfato de cálcico) que se liberta 

gradualmente ao longo do ciclo vegetativo das culturas. O fósforo solúvel nos ácidos 

minerais disponibiliza-se tanto mais rapidamente quanto maior a percentagem de fósforo 

solúvel em água, dado que ao nível do granulo de adubo, a solubilização do 

dihidrogenofosfato de cálcio origina acido fosfórico, que sendo um ácido forte ataca e 

solubiliza o fosfato de cálcico. Como já explanado anteriormente, a solubilização do fosfato 

de cálcico também depende da acidez do solo, dos ácidos orgânicos disponibilizados pelas 

raízes, e da actividade da vida microbiana da rizosfera. Os Fertisuper são adubos para solos 

ácidos, ou solos neutros ricos em fósforo quando se pretenda fazer adubações de 

manutenção. 
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Fertouro  – São adubos organominerais com matéria orgânica de origem animal e vegetal, 

sendo cada lote de matéria orgânica sujeito a um rigoroso controlo de qualidade, com o 

objectivo de se garantir a riqueza natural em nutrientes orgânicos e uma relação C/N 

equilibrada. A matéria orgânica dos Fertouro é compostada industrialmente durante 6 a 8 

semanas, alcançando-se neste processo picos de temperatura de 60-65 ºC, controlados por 

arejamentos periódicos e análises químicas, garantindo-se assim a higienização, ausência 

de sementes de infestantes com capacidade germinativa e a qualidade final da matéria-

prima. As principais vantagens destes adubos são a qualidade da matéria orgânica, o facto 

de se poder realizar numa só operação a adubação orgânica e a adubação mineral, e a 

granulação, semelhante a qualquer outro adubo, que permite uma distribuição mais fácil, 

uniforme e económica. Os adubos Fertouro doseiam 25% de matéria orgânica e tem 

diversos equilíbrios, como por exemplo o 5-8-12, 7-10-10 e 8-8-8. 

  

4.2. – Experimentação desenvolvida 

 

No Anexo II  encontram-se alguns resultados de ensaios que serviram de apoio ao 

lançamento no mercado e utilização dos adubos Fertouro. São ensaios de campo e 

demonstrações comerciais, em diversas culturas hortícolas, batata, cebola e repolho, onde 

os aumentos de produção obtidos, a preços de mercado da época, compensaram 

amplamente o custo adicional dos adubos estudados. 

 

5 – Acções de apoio técnico e publicações na Quimig al Adubos  

 

5.1. – Acções de apoio técnico  

 

Na Quimigal Adubos as acções de apoio técnico estiveram principalmente relacionadas com 

a resposta a análises de terra. Primeiro houve um esforço de sistematização das respostas 

dadas com a elaboração de tabelas de adubação, em função da fertilidade do solo, cultura e 

produção esperada. Depois desenvolveu-se com a ajuda de técnicos especialistas em 

informática, um programa informático de gestão e emissão de conselhos de adubação em 

função das análises de terra, que entrou em funcionamento em 1993. Este programa 

informava o agricultor da adubação técnica e economicamente mais favorável, em função da 

análise de terra, cultura, produção esperada e região do país. As vantagens obtidas foram a 

maior rapidez e simplicidade na gestão do serviço, conselhos de adubação informatizados 

para todas as culturas, uma maior eficiência na consulta dos vários processos, e uma 

melhor imagem do boletim de resposta.  

Como exemplo de outras acções levadas a cabo neste período, podem referir-se algumas 

palestras com agricultores, técnicos locais e clientes, e acções de formação da rede de 
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vendas, nomeadamente um curso de fertirrigação em apoio à comercialização dos adubos 

Rega-Ouro, uma gama completa de adubos sólidos solúveis comercializada pela Quimigal 

Adubos e posteriormente pela ADP.  

Por último, uma referência ao trabalho desenvolvido como Director da revista A Gazeta das 

Aldeias, de Maio de 1996 a Maio de 1998, que implicou uma profunda reestruturação da 

revista em termos gráficos e temáticos, sem recurso a qualquer financiamento extra. Os 

objectivos a que nos propusemos na altura foram amplamente atingidos, e a revista mudou 

para melhor, sendo entregue dois anos depois aos novos accionistas totalmente renovada e 

melhorada. 

 

5.2. – Publicações 

 

Foram escritos e publicados nas revistas Ao Serviço da Lavoura, Gazeta das Aldeias e Vida 

Rural mais de 60 artigos técnicos e de divulgação científica. Destaca-se, naturalmente, a 

divulgação dos resultados de dezenas de ensaios de campo em cereais de inverno, azevém, 

milho e batata, e diversos estudos da fertilidade dos solos do país cultivados com cereais de 

inverno, milho, batata, macieiras, citrinos e vinha, e suas consequências para a fertilização 

destas culturas. De seguida, listam-se os artigos publicados na revista Ao Serviço da 

Lavoura e Gazeta das Aldeias, tendo-se perdido o registo dos publicados na Vida Rural: 

J. Castro Pinto (1992) - Fertirrigação com rega gota-a-gota. Gazeta das Aldeias nº 2995 

Junho 1992. 

J. Castro Pinto, J. Ferreira Marques (1992) – Ficha Técnica da Cultura da Batata. Ao Serviço 

da Lavoura nº196.  

M. Clara Araújo, J. Castro Pinto (1992) – Fertilização do eucalipto. Ao Serviço da Lavoura 

nº196.  

J. Castro Pinto (1992) – Estudo da fertilidade dos solos no Alentejo. Ao Serviço da Lavoura 

nº197.  

J. Castro Pinto, Simão Guilherme (1993) Trigo – Fósforo e Potássio aumentam lucro do 

agricultor em 26 contos/ha. Ao Serviço da Lavoura nº199.  

J. Castro Pinto, Simão Guilherme (1993) Trigo – Potássio e enxofre aumentam lucro do 

agricultor em 44 contos/ha. Ao Serviço da Lavoura nº199.  

J. Castro Pinto, Simão Guilherme (1993) – Batata: Adubação aumenta lucro do agricultor. 

Ao Serviço da Lavoura nº199.  

J. Castro Pinto (1994) – Estudo da fertilidade dos solos cultivados com milho. Ao Serviço da 

Lavoura nº200.  

J. Castro Pinto (1994) – Estudo da fertilidade dos solos cultivados com batata. Ao Serviço da 

Lavoura nº200.  
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J. Castro Pinto, Simão Guilherme (1994) – Batata para Indústria e Consumo: Adubação com 

azoto e potássio aumentam lucro dos agricultores. Ao Serviço da Lavoura nº200.  

J. Castro Pinto, Simão Guilherme (1994) Trigo – Fósforo e Potássio aumentam lucro do 

agricultor em 36 contos/ha – Évora e 14 contos/ha - Beja. Ao Serviço da Lavoura nº201.  

J. Castro Pinto (1994) – Estudo da fertilidade dos solos com vinha. Ao Serviço da Lavoura 

nº201.  

J. Castro Pinto (1994) – Batata para Indústria e Consumo – 35 t de batata produzidas com 

150 kg de azoto e 110 kg de potássio. Ao Serviço da Lavoura nº201.  

J. Castro Pinto (1995) – Maçã da Beira Alta e Cova da Beira. Estudo da fertilidade dos solos 

com macieiras. Ao Serviço da Lavoura nº202.  

J. Castro Pinto (1995) – Maçã da Beira Alta. Fertilização da macieira debatida por técnicos 

especialistas. Ao Serviço da Lavoura nº202.  

J. Castro Pinto (1995) – Adubação da macieira. Ao Serviço da Lavoura nº202.  

J. Castro Pinto (1995) – Pomares de citrinos. Estudo da fertilidade dos solos do Algarve. Ao 

Serviço da Lavoura nº203.  

J. Castro Pinto (1995) – Adubação dos citrinos. Ao Serviço da Lavoura nº203.  

J. Castro Pinto (1995) – Demonstrações em cereais de inverno. DAP – 40% de quebras de 

produção. Ureia – Grandes prejuízos. Ao Serviço da Lavoura nº203.  

J. Castro Pinto (1995) – Cerais de inverno 94/95 – Maiores produções com fósforo e 

potássio. Ao Serviço da Lavoura nº203.  

J. Castro Pinto (1995) – Demonstrações de variedades de cereais de inverno. Ao Serviço da 

Lavoura nº203.   

J. Castro Pinto (1995) – Demonstrações de variedades de azevém. Ao Serviço da Lavoura 

nº203.  

J. Castro Pinto, Simão Guilherme (1996) – Milho-grão em Barcelos: Calcário Fertical e 

adubação de fundo com fósforo e potássio aumentam lucro anual do agricultor em 93 

contos/ha. Ao Serviço da Lavoura nº204.  

J. Castro Pinto (1996) – Batata Asterix: Adubação mais correcta aumenta lucro do agricultor 

em 670 contos/ha. Ao Serviço da Lavoura nº204.  

J. Castro Pinto (1996) – Batata primor vr. Monalisa: Só as adubações elevadas são 

compensadoras em solos de areia mais ricos em fósforo e potássio. Ao Serviço da Lavoura 

nº205.  

J. Castro Pinto (1996) – Ensaios cereais de inverno: Adubação com fósforo e potássio 

origina melhores resultados. Ao Serviço da Lavoura nº205.  

J. Castro Pinto (1996) – Adubações de fundo. Adubações mais baratas provocam quebras 

de produção de 2 t/ha. Ao Serviço da Lavoura nº205.  

J. Castro Pinto (1996) – Ensaios demonstrativos de azevém anual. Ao Serviço da Lavoura 

nº205.  
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J. Castro Pinto (1996) – Boro. Micronutriente fundamental. Ao Serviço da Lavoura nº205.  

J. Castro Pinto (1996) – Ficha cultural do Morangueiro: Dados culturais, Nutrição/Adubação 

e Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3043. Julho 1996.  

J. Castro Pinto (1996) – Ficha cultural do tomate em estufa: Dados culturais, 

Nutrição/Adubação e Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3044/45. Julho/Agosto 

1996.  

J. Castro Pinto (1996) – Ficha cultural do Trigo: Dados culturais, Nutrição/Adubação e 

Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3046. Setembro 1996.  

J. Castro Pinto (1996) – Ficha cultural do Cenoura: Dados culturais, Nutrição/Adubação e 

Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3047. Outubro 1996.  

J. Castro Pinto (1996) – Ensaios em trigo mole da Quimigal Adubos. Adubações mais 

baratas provocam quebras de produção até 2 t/há. Gazeta das Aldeias nº 3047. Outubro 

1996.  

J. Castro Pinto (1996) – Ficha cultural do Citrinos: Dados culturais, Nutrição/Adubação e 

Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3048. Novembro 1996.  

J. Castro Pinto (1996) – Ficha cultural do Batata: Dados culturais, Nutrição/Adubação e 

Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3049. Dezembro 1996.  

J. Castro Pinto (1997) – Estudo da fertilidade dos solos com vinha do Alentejo. Ao Serviço 

da Lavoura nº206.  

J. Castro Pinto (1997) Cobre – Atenção aos solos arenosos e ao pH elevado. Ao Serviço da 

Lavoura nº206.  

J. Castro Pinto (1997) – Fertouro. Demonstração em batata (vr. Astérix) – 38 contos/há de 

aumento de lucro do agricultor. Ao Serviço da Lavoura nº206.  

J. Castro Pinto (1997) – Solukapa. Potássio para fertirrigação e adubação foliar. Ao Serviço 

da Lavoura nº206.  

J. Castro Pinto (1997) – Solos com vinha do Alentejo. Um estudo detalhado. Ao Serviço da 

Lavoura nº207.  

J. Castro Pinto (1997) – Escolha da fonte de potássio para a vinha. Cloreto ou sulfato? Ao 

Serviço da Lavoura nº207.   

J. Castro Pinto (1997) – Ferro: Cuidados especiais nos solos alcalinos. Ao Serviço da 

Lavoura nº207.  

J. Castro Pinto (1997) – Cereais de inverno: Comprovam-se as respostas ao potássio. Ao 

Serviço da Lavoura nº207.   

J. Castro Pinto (1997) – Cereais de inverno: Altas produções em ano difícil. Ao Serviço da 

Lavoura nº207.  

J. Castro Pinto (1997) – Cereais de inverno: Variedades x épocas de sementeira. Ao Serviço 

da Lavoura nº207.   
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J. Castro Pinto (1997) – Batata: Adubações generosas com fósforo e potássio são 

indispensáveis mesmo em solos ricos. Ao Serviço da Lavoura nº207.   

J. Castro Pinto (1997) – Batata: Respostas ao potássio em solos de fertilidade média. Ao 

Serviço da Lavoura nº207.  

J. Castro Pinto (1997) – Batata: Comprovam-se os benefícios dos adubos Fertouro. Ao 

Serviço da Lavoura nº207.   

J. Castro Pinto (1997) – Ficha cultural do Vinha: Dados culturais, Nutrição/Adubação e 

Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3050. Janeiro 1997.  

J. Castro Pinto (1997) – Ficha cultural do Macieira: Dados culturais, Nutrição/ 

Adubação e Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3051. Fevereiro 1997.  

J. Castro Pinto (1997) – Ficha cultural do Milho: Dados culturais, Nutrição/Adubação e 

Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3052. Março 1997.  

J. Castro Pinto (1997) – Ficha cultural do Tomate para Industria: Dados culturais, 

Nutrição/Adubação e Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3053. Abril 

1997.  

J. Castro Pinto (1997) – Ficha cultural do Tabaco: Dados culturais, Nutrição/Adubação 

e Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3054. Maio 1997.  

J. Castro Pinto (1997) – Os cloretos na adubação do tabaco. Gazeta das Aldeias nº 

3054. Maio 1997.  

J. Castro Pinto (1997) – Ficha cultural da couve: Dados culturais, Nutrição/Adubação e 

Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3055. Junho 1997.  

J. Castro Pinto (1997) – Ficha cultural do feijoeiro em estufa – Dados culturais, 

Nutrição/Adubação e Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3056. Julho 

1997.  

J. Castro Pinto (1997) – Ficha cultural do pepino em estufa: Dados culturais, Nutrição/ 

Adubação e Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3057/58. Agosto/ 

Setembro 1997.  

J. Castro Pinto (1997) – Ficha cultural da beterraba sacarina: Dados culturais, 

Nutrição/Adubação e Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3059. Outubro 

1997.  

J. Castro Pinto (1997) – Ficha cultural da cevada – Dados culturais, Nutrição/ 

Adubação e Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3060. Novembro 1997.  

J. Castro Pinto (1997) – Ficha cultural da oliveira: Dados culturais, Nutrição/Adubação 

e Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3061. Dezembro 1997.  
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6 – Novos produtos lançados na ADP (ADP – Adubos de  Portugal, CUF – Adubos de 

Portugal, ADP – Fertilizantes) de 1998 até 2012  

 

A fusão da Quimigal Adubos e do negócio de adubos da Sapec Agro trouxe, entre outras 

coisas, um grande dinamismo no desenvolvimento de novos produtos. A nova empresa que 

inicialmente se chamou ADP – Adubos de Portugal adoptou a dinâmica da Sapec Agro no 

que respeita à valorização da inovação, investigação e desenvolvimento de novos produtos. 

Decidiu-se que a empresa deveria renovar o seu portefólio de produtos específicos 

explorando novos nichos de mercado, onde se incluíam entre outros, os bioestimulantes, 

adubos foliares, adubos líquidos claros para fertirrigação e adubos com azoto estabilizado. 

Depois de atingidos estes objectivos, inovou-se no campo dos adubos de fundo com 

distintos factores de diferenciação, dos ácidos húmicos aos microrganismos benéficos, 

adubos azotados de cobertura com activadores enzimáticos do metabolismo azotado, e 

micronutrientes complexados. 

 

6.1. – Principais características técnicas 

 

Profertil  - É um bioestimulante de origem vegetal cuja matéria activa principal é proveniente 

de algas marinhas do género Ascophyllum nodosum, recolhidas nas águas frias e puras do 

Oceano Atlântico Norte, junto à costa de Nova Scotia, no Canadá, ou mais a Norte, na costa 

da Irlanda. Estas algas são imediatamente processadas em fresco, através de uma 

tecnologia exclusiva que permite preservar o seu alto nível de compostos orgânicos naturais 

e todas as virtudes agronómicas reflectidas no Profertil. As algas Ascophyllum nodosum 

fornecem às plantas cerca de 60 compostos orgânicos naturais, tais como macro e 

micronutrientes naturalmente quelatados, hidratos de carbono, fitohormonas naturais, 

factores de crescimento, aminoácidos e vitaminas. Todos estes produtos naturais aumentam 

o vigor das culturas, a resistência a doenças, a qualidade das produções e os rendimentos 

unitários. Neste vasto conjunto de compostos orgânicos, realçam-se quatro famílias 

principais cujos efeitos directos e indirectos nas culturas constituem o segredo do alto 

rendimento do Profertil: 1) Os colóides que são estimulantes orgânicos naturais que 

favorecem do ponto de vista mecânico, a absorção pela planta de nutrientes e outros 

princípios activos. 2) As fitohormonas e factores de crescimento que intervêm directa ou 

indirectamente em diversos processos fisiológicos: quebra de dormência, enraizamento, 

desenvolvimento radicular e vegetativo, tuberização, fecundação, frutificação e maturação 

dos frutos. São principalmente as citoquininas com uma acção específica na divisão celular 

promovendo o desenvolvimento vegetativo e o aumento do diâmetro dos caules e raízes, as 

giberelinas que estimulam a floração e são também responsáveis pelo alongamento das 

células, e as auxinas que desempenham um papel importante na diferenciação e 
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alongamento dos tecidos vegetais, estimulando o enraizamento e a polinização em 

condições adversas, e prevenindo a queda dos frutos. 3) Os eliciadores que são 

mensageiros bioquímicos que promovem a resposta fisiológica apropriada a um sinal 

específico emitido pelos tecidos vegetais, normalmente depois de um ataque fitossanitário. 

Os eliciadores do Ascophyllum nodosum são hidratos de carbono que promovem a 

resistência às doenças estimulando a formação de reguladores de crescimento (poliaminas) 

e de antibióticos naturais (fitoalexinas, peroxidase, capsidiol), mesmo na ausência do agente 

patogénico. 4) Os aminoácidos e diversos nutrientes – macronutrientes e micronutrientes 

naturalmente quelatados – presentes no Ascophyllum nodosum actuam como aditivos 

naturais e são indispensáveis a todos os processos metabólicos da planta. Nos aminoácidos 

pode-se destacar a acção da fenilalanina após as geadas, da metionina em condições de 

temperaturas elevadas e da prolina nas perturbações de carácter hídrico. Como principais 

benefícios para as culturas podem destacar-se  o maior desenvolvimento e vigor vegetativo, 

a melhor floração, fecundação e vingamento dos frutos, a maior resistência a condições 

ambientais adversas – geadas, secas, golpes de calor, ventos fortes, etc.-, menores 

problemas fitossanitários, pelo fortalecimento das defesas naturais contras ataques de 

fungos, bactérias, vírus, insectos e nemátodos, aumentos comprovados de produção e 

maior qualidade da produção. 

Profertil Teck – É uma mistura de algas do género Ascophyllum nodosum e de ácidos 

fúlvicos. O seu alto rendimento é o resultado da sinergia entre diversos compostos 

orgânicos naturais, como sejam macronutrientes e micronutrientes quelatados, hidratos de 

carbono (ácido algínico, manitol, laminarina, metilpentosanas), eliciadores, fitohormonas 

naturais (citoquininas, auxinas, giberelinas, betaínas), aminoácidos naturais (ácido glutâmico, 

fenilalanina, metionina, prolina, glicina, etc), anti-oxidantes, e ácidos fúlvicos. Profertil Teck é 

o resultado de vários anos de experimentação focalizada principalmente nos resultados 

agronómicos. Foi seleccionado o melhor extracto de algas marinhas do género Ascophyllum 

nodosum e estudaram-se exaustivamente diversos ácidos húmicos e fúlvicos de diversas 

origens, de toda a parte do mundo. Avaliaram-se as complexas interacções entre estes 

compostos orgânicos naturais. Os efeitos principais e secundários do Profertil Teck são 

semelhantes ao Profertil, tendo o primeiro a vantagem de originar produções mais elevadas, 

como se pode comprovar pela experimentação desenvolvida em culturas indicadoras. A 

fertilização com Profetil Teck proporciona os seguintes efeitos: 1) Prevenção de carências 

de nutrientes - Além dos nutrientes da sua própria composição, o Profertil Teck contem 

manitol que é uma preciosa ajuda à movimentação de nutrientes no interior da planta, sendo 

também um agente quelatante e um promotor da bioactividade no solo. 2) Resistências 

sistémicas adquiridas - É o efeito dos eliciadores que promovem os mecanismos de 

resistência das plantas a ataques de doenças e insectos. 3) Protecção contra geadas - Os 

aminoácidos naturais do Profertil Teck têm uma acção directa no aumento da resistência 
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das plantas às geadas. Por outro lado, as melhores condições vegetativas e o aumento do 

teor de matéria seca das plantas são também condições importantes para o aumento desta 

resistência. 4) Protecção contra condições ambientais adversas - Seca, golpes de calor, 

stress hídrico, ventos e salinidade, são condições ambientais adversas que são minoradas 

pela acção dos diversos aminoácidos. 5) Acção natural das fitohormonas - São conhecidos 

os efeitos benéficos das citoquinas, auxinas, giberelinas e betaínas no desenvolvimento do 

sistema radicular e vegetativo, tuberização, diferenciação floral, quebra de dormência, 

floração, vingamento, desenvolvimento e maturação dos frutos. 6) Acção natural dos ácidos 

fúlvicos - Agem como fitohormonas e proporcionam às plantas as quantidades exactas de 

auxinas, aminoácidos e fosfatos orgânicos. Aumentam também a disponibilidade dos 

nutrientes do solo, e no interior das plantas, a sua mobilidade. Podem resumir-se os 

principais benefícios do Profertil Teck da seguinte forma: 1) Maior desenvolvimento e vigor 

vegetativo; 2) Melhor floração, fecundação e vingamento dos frutos; 3) Maior resistência a 

condições ambientais adversas – geadas, secas, golpes de calor, ventos fortes, etc; 4) 

Menores problemas fitossanitários, pelo fortalecimento das defesas naturais contras ataques 

de fungos, bactérias, vírus, insectos e nemátodos; 5) Maiores produções com melhor 

qualidade. 

Promega, Promega Brix, Promega Vinha, Promega Oliva l e Promega Pêra Rocha  – A 

linha de adubos foliares Promega caracteriza-se por conter os seus nutrientes complexados 

e valorizados pelo denominado Complexo ABM que actua em sinergia com os nutrientes 

dos adubos. O Complexo ABM - ácidos húmicos e extracto de Ascophyllum nodosum - é um 

activador do metabolismo vegetal que promove a assimilação dos nutrientes, ajudando ao 

seu transporte para dentro da planta, e a sua incorporação no metabolismo vegetal. Os 

ácidos húmicos são considerados substâncias com propriedades quelatantes e/ou 

complexantes, promovendo também a permeabilidade das células e aumentando o efeito 

dos nutrientes e outras matérias activas. O Ascophyllum nodosum contém diversos 

compostos orgânicos, entre os quais ácido algínico e manitol que são referenciados como 

sendo complexantes e estimulantes da mobilidade interna dos nutrientes, ao nível do 

metabolismo vegetal. A linha de adubos Promega inicialmente é constituída por dois adubos 

NPK + micronutrientes – o 15-5-4 e o 3-8-11 – e por 8 adubos correctores de deficiências – 

Cálcio, Magnésio, Boro, Cobre, Ferro, Manganês, Molibdénio e Zinco. Posteriormente 

surgem quatro novos adubos desenvolvidos especialmente para determinadas culturas ou 

fases do ciclo vegetativo: o Promega Brix (30% de K20), Promega Vinha (5-12-0 com 2% B, 

0.4% Mn e 0.7% Zn), Promega Olival (3-0-12) e o Promega Pêra Rocha (6,6% CaO, 0,7% 

Mg0, 1,4% B, 0,2% Mn e 0,1% Mo). 

Superis  - O Superis é uma suspensão de microrganismos benéficos que ocorrem 

naturalmente no solo, onde se incluem o Azotobacter, Azospirillus, Bacillus, Pseudomonas, 

Rhizobium e diversos géneros de Cianobacterias.  Contém nomeadamente o Bacillus 
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licheniformis, Basilus subtilia, Bacillus lentimorbus, Bacillus thuringiensis, Brevundimonas 

vesicularis, Cellulomonas flavigena (Actynomiceta), Comamonas acidovorans, 

Corynebacterium ammoniagenes (Actynomiceta), Pseudomonas aeriginosa, Pseudomonas 

flurescens e Rhodococcus chubuensis (Actynomiceta). A população microbiana do solo é 

essencial à valorização da sua fertilidade físico-química mas é continuamente agredida pela 

utilização intensiva de numerosos factores de produção e práticas culturais. O Superis vai 

repovoar o solo com uma grande diversidade de microrganismos benéficos que melhoram a 

fertilidade do solo e a produção unitária das culturas. Podem referir-se como principais 

benefícios do Supeis: 1) Aumento do teor de matéria orgânica do solo e seu grau de 

humificação; 2) Melhoria da estrutura do solo, nomeadamente no que respeita à 

estabilidade, não formação de crosta superficial e tendência para compactar; 3) Melhoria da 

porosidade do solo; 4) Melhores condições físicas do solo para as lavouras e outras 

mobilizações; 5) Controlo da erosão; 6) Recuperação de solos salinos e sódicos, bem como 

a recuperação de solos “esgotados”; 7) Estimulo à germinação de sementes; 8) Melhor 

crescimento e desenvolvimento das raízes; 9) Aumentos de produção. 

Bioterra  – O Bioterra é uma linha completa de adubos destinados ao mercado urbano e 

jardinaria, composto pelos seguintes adubos: Bioterra Azul - Adubo de fórmula equilibrada, 

sem cloretos, com os principais nutrientes e micronutrientes. Para relvados, jardins, flores, 

hortícolas, árvores ornamentais e de fruto, arbustos e sebes. Adubação completa para se 

obterem os melhores resultados. Composição: 12% de azoto, 12% de fósforo, 17% de 

potássio, 2% de magnésio, 22% de enxofre, boro, ferro e zinco. Bioterra Relvados - Adubo 

sem cloretos, com o equilíbrio ideal para todo o tipo de relvados. Apresenta o azoto 

controlado por uma tecnologia exclusiva da ADP que permite uma absorção gradual e sem 

perdas. Adubação completa que garante relvados mais verdes, vigorosos e saudáveis. 

Composição: 16% de azoto, 8% de fósforo, 10% de potássio e 2% de magnésio. Bioterra 

Roseiras - Adubo para roseiras, arbustos com flores e plantas trepadeiras. Ideal para um 

bom desenvolvimento vegetativo, floração exuberante e plantas sem doenças. Composição: 

11% de azoto, 5% de fósforo, 10% de potássio, 2% de magnésio, 25% de enxofre, boro e 

ferro. Bioterra Flores - Adubo para todo o tipo de plantas floridas dispostas em maciços 

florais, canteiros ou floreiras. Fórmula completa com todos os nutrientes que assegura um 

desenvolvimento vegetativo harmonioso e uma floração abundante e colorida. Composição: 

8% de azoto, 12% de fósforo, 16% de potássio, 12% de cálcio, 2.5% de magnésio, 10% de 

enxofre, boro, cobre, ferro, manganês e zinco. Bioterra arbustos e árvores - Adubo para 

arbustos e árvores ornamentais. Formulação equilibrada para proporcionar um crescimento 

vigoroso e cor verde intensa. Composição: 13% de azoto, 13% de fósforo, 20% de potássio. 

Bioterra líquido universal - Adubo universal para plantas verdes e plantas floridas que 

fornece os nutrientes mais importantes numa forma equilibrada. É um adubo de resposta 

rápida para plantas de interior ou de exterior. Composição: 6% de azoto, 6% de fósforo e 6% 
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de potássio. Bioterra líquido plantas verdes - Adubo especial para plantas verdes que 

fornece os nutrientes mais importantes numa forma equilibrada. Favorece o bom 

desenvolvimento vegetativo e uma cor verde intensa e viçosa. É um adubo de resposta 

rápida para plantas de interior ou de exterior. Composição: 7% de azoto, 3% de fósforo e 2% 

de potássio. Bioterra líquido plantas com flor - Adubo para plantas com flor que fornece os 

nutrientes mais importantes numa forma equilibrada. Favorece uma boa coloração e 

persistência das flores. É um adubo de resposta rápida para plantas de interior ou de 

exterior. Composição: 3% de azoto, 8% de fósforo e 11% de potássio. 

Nutrifluid, Nutrifluid Multimicros, Nutrifluid AA  - Nutrifluid são adubos líquidos claros, 

produzidos em Alverca, numa fábrica moderna e automatizada construída de raiz em 2002. 

Nessa fabrica com uma capacidade de produção diária de 120 toneladas, pode fabricar-se 

qualquer tipo de equilíbrio PK, NK ou NPK, com ou sem cloretos, recorrendo-se a soluções 

mãe previamente efectuadas. Exemplos de equilíbrios de adubos Nutrifluid: 8.6-0-0 (nitrato 

de cálcio), 12.6-0-0 (ácido nítrico), 22-0-0 (ureia), 0-38-0 (Ácido fosfórico), 0-38-4, 0-10-12, 

0-20-10, 8-24-0, 10-20-0, 6-0-12, 12-0-12, 4-4-12, 4-8-12, 5-15-5, 6-6-12, 8-4-12, 8-14-4, 10-

8-6, 10-12-4, 12-4-6, 12-6-6. A gama Nutrifluid é apoiada por uma logística de distribuição 

organizada e eficiente que assegura o abastecimento de todos os adubos, nos momentos 

certos e locais mais apropriados. O apoio técnico e serviços agronómicos garantem a 

aplicação dos adubos Nutrifluid nas melhores condições culturais, respeitando as doses e 

ritmo de absorção dos nutrientes, os ciclos vegetativos, a produção esperada. As principais 

características e vantagens dos adubos Nutrifluid são: 1) Adubos líquidos claros com 

garantia ADP; 2) Sem insolúveis, precipitados ou cristalizações; 3) Reacção ácida, podem 

ser utilizados com águas duras, ricas em sais e carbonatos, sem riscos de precipitados; 4) 

Facilidade de aplicação; 5) Adaptação a sistemas automáticos de fertirrigação; 6) Poupança 

de mão de obra na distribuição e manipulação do adubo. Posteriormente ao lançamento dos 

Nutrifluid surgiu o Nutrifluid Multimicros, uma solução de magnésio e todos os 

micronutrientes, e o Nutrifluid AA, que no fundo são os equilíbrios existentes do Nutrifluid 

adicionados de aminoácidos, para se aumentar a sua eficiência agronómica. 

Nitrotop – São adubos com azoto controlado pela tecnologia DCD/UAS. Este azoto 

controlado tem como efeito principal permanecer mais tempo no solo na forma amoniacal, 

com menores perdas por volatilização, lixiviação e desnitrificação. O azoto controlado do 

Nitrotop  caracteriza-se pelas formas de azoto utilizadas no seu fabrico e pela aplicação da 

tecnologia DCD/UAS: 1) Formas de azoto: azoto amoniacal e amídico, duas formas de azoto 

menos sujeitas a perdas por arrastamento; os Nitrotop não são formulados com azoto nítrico 

ou nítrico-amoniacal. 2) Tecnologia DCD – A DCD - dicianodiamida é um inibidor de 

nitrificação que ao ter um efeito bacteriostático sobre as bactérias nitrificantes Nitrosomonas, 

atrasa a transformação do azoto amoniacal em azoto nítrico e diminui a lixiviação do azoto e 

as perdas por desnitrificação. 3) Tecnologia UAS – A utilização de sulfato de amónio como 
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fonte de azoto e outras matérias-primas ricas em enxofre, faz baixar o pH na zona de 

dissolução dos grânulos de adubo, o que diminui as perdas por volatilização do azoto 

amídico e amoniacal. Assim os adubos Nitrotop garantem uma utilização mais eficiente do 

azoto, com menores perdas para a atmosfera e para as águas subterrâneas, diminuindo os 

efeitos poluentes dos adubos e garantindo melhores produções. Os Nitrotop foram 

comercializados com os equilíbrios 20-8-10 e 25-5-0. 

Nitroteck  – Cinco anos depois do lançamento dos Nitrotop, lançou-se no mercado a linha 

de adubos Nitroteck, uma evolução natural da anterior, também com azoto estabilizado. Os 

adubos Nitroteck, graças à Tecnologia Protecktor, protegem o azoto das perdas por 

lixiviação e volatilização, protegem também o fósforo e o potássio dos fenómenos de 

lixiviação e fixação, e protegem, por consequência, o meio ambiente devido à redução 

efectiva do risco de poluição das águas subterrâneas. O conjunto destas vantagens aliadas 

ao benefício de uma performance superior proporcionada às culturas, e à possibilidade de 

opção por uma só adubação de fundo para todo o ciclo cultural, quando a cultura, duração 

do ciclo e condições edafo-climáticas assim o permitem, garantem ao empresário agrícola, 

uma elevada protecção do seu investimento. Protecktor é o resultado da conjugação de 

diversas tecnologias de protecção dos nutrientes e minimização das suas perdas. Os 

adubos com a Tecnologia Protecktor são formulados com azoto amídico e amoniacal com 

enxofre, de forma a diminuírem as perdas por volatilização; contém também o inibidor de 

nitrificação dicianodiamida e são formulados sem azoto nítrico que se perde facilmente em 

profundidade, de forma a reduzirem as perdas de azoto por lixiviação; e por último, 

beneficiam da Tecnologia Coat que assegura o revestimento dos grânulos de adubo com 

compostos óleo-resinosos de propriedades hidrófobas e politerpenos de origem vegetal com 

efeitos inibidores de nitrificação, controlando-se assim a libertação de nutrientes dos 

grânulos de adubo e reforçando-se a inibição da nitrificação. A Tecnologia Protecktor é o 

resultado de vários anos de investigação e desenvolvimento, em estreita colaboração com 

as principais Universidades Portuguesas de Agricultura, e outros organismos 

independentes. A Tecnologia Coat é a grande inovação da Tecnologia Protecktor. Foram 

estudadas várias moléculas orgânicas e seleccionado um conjunto de extractos de origem 

vegetal, compostos de óleo-resinas e óleos com elevada concentração em politerpenos, 

para revestir os grânulos do Nitroteck. As óleo-resinas, pelas suas propriedades hidrófobas, 

regulam a dissolução gradual dos grânulos de adubo no solo e a libertação de nutrientes. 

Por outro lado, os politerpenos inibem a actividade das bactérias Nitrosomonas do solo, e 

por consequência, a nitrificação do azoto. Os adubos Nitroteck estão disponíveis nas 

formulações 12-12-18+S+Mg+B+Mn, 20-8-10+S+Mg+B+Zn e o adubo azotado Nitroteck 25. 

Todas as formulações podem ser aplicadas em adubações de fundo e/ou de cobertura, em 

doses que dependem da cultura, produção esperada e da fertilidade do solo. 
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Nitrofluid  – É um conjunto de soluções azotadas diferenciadas, fabricadas com base na 

solução azotada 32N. A gama completa é composta pelas seguintes soluções: 32N; 30N 

TOP; 30N+Zn; 30N+Mg; 30N+B; 28N+Mg+Zn. No caso concreto da Solução 30N TOP 

utiliza-se na sua formulação o tiosulfato de amónio, que sendo uma fonte de enxofre - esta 

solução azotada doseia 7,5%SO3 – é simultaneamente um estabilizador do azoto pois 

minimiza as perdas por volatilização e nitrificação. Como vantagens adicionais desta 

solução, pode citar-se o efeito sinergético do enxofre e do azoto, e a menor corrosão 

provocada pela solução nos equipamentos de distribuição.   

Corbigran  – É um correctivo alcalinizante calcário granulado através de uma tecnologia que 

agrega as finas partículas de calcário em grânulos de granulometria compreendida entre os 

2 e os 4 mm. Neutraliza os micronutrientes em excesso nos solos ácidos (ex. alumínio, ferro 

e manganês) e induz maior actividade da vida microbiana dos solos. Doseia 80% de 

carbonato de cálcio e 15% de carbonato de magnésio. 

Amicote – A linha de adubos Amicote caracteriza-se por conter na sua formulação o 

Humato HLB, que foi exaustivamente estudado antes de ser utilizado no fabrico de adubos. 

Este humato tem propriedades únicas, atendendo à origem e características ímpares das 

jazidas de onde é extraído. O Humato HLB é o resultado de um longo processo de 

decomposição e transformação química das florestas tropicais de Dakota do Norta (EUA), 

desde a Era Paleozóica, Período Carbonífero (há 280-300 milhões de anos), até aos dias de 

hoje. É uma substância húmica totalmente natural, que doseia 80% de ácidos húmicos, 

repartidos por ácidos húmicos propriamente ditos (53-59%), ácidos fúlvicos (15-21%) e 

humina (< 3%). O Humato HLB comporta-se como um biocatalisador que favorece 

importantes processos biológicos e físico-químicos do solo, e um bioestimulante que 

promove um número importante de processos metabólicos da planta. Ao nível do solo 

podem realçar-se os seguintes efeitos: 1) aumento da disponibilidade de azoto, por 

interferência nos processos de decomposição da ureia, nitrificação e capacidade de 

retenção do azoto amoniacal; 2) aumento da disponibilidade de potássio, fósforo, cálcio e 

ferro, promoção do enriquecimento do complexo de troca e da decomposição dos fosfatos 

de cálcio e de ferro; 3) em solos ácidos, bloqueamento dos nutrientes que podem ser 

tóxicos; 4) em solos alcalinos, promoção da dissolução e mobilidade de micronutrientes (Cu, 

Fe, Mn e Zn) em deficiência; 5) aumento da capacidade de troca catiónica do solo; 6) 

melhoria da estrutura do solo, da sua drenagem ou capacidade de retenção da água; 7) 

aumento do volume de raízes das culturas e da sua capacidade para absorver nutrientes; 8) 

promoção da vida microbiana do solo. Ao nível da planta, realçam-se os seguintes 

benefícios: 1) melhor desenvolvimento vegetativo através de efeitos similares às auxinas, e 

estímulo da formação de outras fitohormonas; 2) estímulo da actividade enzimática; 3) 

aumento do teor de clorofila das folhas e da função fotossintética; 4) aumentos de produção 

em diversas culturas. O Humato HLB dos adubos AMICOTE torna os nutrientes mais 
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eficazes, tem um efeito biocatalisador ao nível do solo, e um efeito bioestimulante nas 

plantas. Os resultados da experimentação e demonstração desenvolvida comprovam 

amplamente todos os seus benefícios. As fórmulas comercializadas são o 15-35-0 Starter, o 

8-12-12 e o 6-12-25.  

Fertijet  – É um adubo azotado conhecido pelo seu efeito rápido e completo. Além do azoto 

nítrico-amoniacal doseia cálcio, enxofre, magnésio e boro. É fabricado substituindo o 

calcário dolomítico tradicionalmente empregue nas diluições do nitrato de amónio com 

calcário, por gesso hemi-hidratado.  

Tecnifol  – É uma gama completa de adubos foliares baseada na Tecnologia EF, onde se 

promove a pesquisa contínua e a análise das melhores matérias-primas e agentes 

complexantes, estudando-se cuidadosamente a combinação entre eles. Dividida por 3 linhas 

principais contendo os seguintes produtos - Linha Azul: 12-4-4, 3-8-11, 14-0-6, NB, Brix, 

Olival e Vinha; Linha Vermelha: Cálcio, Magnésio, CaMg, Boro, Ferro, Manganês, 

Molibdénio, Zinco e Anticlorose; Linha Verde: Aminoácidos com Mg e B e Enraizante. 

Tecnifol Defender  – É um biofertilizante à base de quitosana que se revelou eficaz no 

combate às doenças do lenho da vinha, nomeadamente as escorioses. Estudos realizados 

in vitro e in vivo com videiras envasadas, bem como numerosos ensaios de campo, 

comprovaram que o Tecnifol Defender inibe o crescimento micelial dos mais importantes 

fungos do lenho da videira, e é tão ou mais eficaz do que diversos fungicidas utilizados 

habitualmente no combate a estas doenças. Como vantagem adicional pode-se referir a 

diminuição da quantidade de tratamentos fungicidas realizados e dos correspondentes 

resíduos deixados na cultura. A quitosana, matéria-prima do Tecnifol Defender, é uma fibra 

biopolimérica natural, retirada da quitina existente no hexoesqueleto de diversos crustáceos. 

É um produto de rápida absorção, totalmente biodegradável e pouco tóxico. Os mecanismos 

de acção da quitosana não estão totalmente esclarecidos. Pensa-se que as plantas ao 

serem pulverizadas com quitosana, produzem fitoalexinas, compostos fenólicos e enzimas 

(quitinases e glucanases) com actividade anti-fúngica. Simultaneamente, a quitosana induz 

a síntese de materiais parecidos com lenhina, fortalecendo as paredes celulares das plantas 

e criando barreiras estruturais aos ataques dos fungos.  

TD VIDA – O revestimento de adubos químicos granulados com microrganismos benéficos 

previamente isolados de solos agrícolas, é um novo conceito de adubação denominado TD 

VIDA, que resulta de vários anos de experimentação da ADP - Fertilizantes. Este processo 

altamente inovador foi oportunamente patenteado (patente nº 104207) pelo Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial. As principais vantagens dos adubos TD VIDA estão 

relacionadas com: 1) um maior desenvolvimento radicular e vegetativo, 2) aumento da 

eficiência do uso da água por parte das plantas, particularmente importante em períodos de 

seca prolongada, 3) solubilização de compostos insolúveis de fósforo no solo, maior 

eficiência de utilização do potássio, maior disponibilização do azoto, e melhor absorção dos 
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restantes nutrientes da adubação com menores perdas, 4) aumento da vida microbiana do 

solo e da sua actividade fisiológica, tanto da comunidade bacteriana como da fúngica, 5) 

aumento da taxa fotossintética das plantas, 6) utilização de menores doses de adubo, 7) 

plantas superiormente nutridas e mais vigorosas, e 8) aumentos comprovados de produção. 

Os microrganismos benéficos dos adubos TD VIDA estabelecem uma sinergia com os 

nutrientes dos adubos, um relacionamento simbiótico com as raízes das plantas, e 

transformam a matéria orgânica do solo em húmus, com benefícios para o meio ambiente. 

Os microrganismos benéficos intervêm directamente no ciclo de nutrientes, através da sua 

actividade enzimática, solubilização de sais e compostos pouco solúveis, mobilização de 

mais nutrientes do complexo de troca e participação em reacções de oxidação-redução. O 

resultado directo é a maior disponibilidade de nutrientes na solução do solo, que provoca um 

maior desenvolvimento das raízes, com o consequente aumento da exsudação de açúcares, 

aminoácidos e ácidos orgânicos para a rizosfera, que por sua vez estimulam toda a vida 

microbiana do solo. Esta vida microbiana activa e complexa faz aumentar não só a 

disponibilidade de nutrientes, como também liberta fitohormonas e substâncias 

indispensáveis à fisiologia vegetal - incluindo auxinas, citoquininas, flavonóides e vitaminas 

– e contribui activamente para a supressão de agentes patogénicos do solo – produção de 

antibióticos, competição pelos nutrientes e locais de colonização, indução de resistências 

sistémicas, degradação de toxinas patogénicas, inibição de factores de germinação 

patogénicos, e parasitismo. Simultaneamente, a actividade microbiana intervém 

directamente nos processos de decomposição da matéria orgânica e formação de húmus, 

com os inerentes benefícios ambientais: estabilização do pH, prevenção da lixiviação de 

nutrientes para os lençóis de água subterrâneos, quelatização de metais pesados, etc. Todo 

o trabalho científico desenvolvido no âmbito dos adubos TD VIDA, mostra a importância da 

comunidade microbiana da rizosfera no crescimento das plantas e uso dos fertilizantes, e 

evidencia os efeitos benéficos resultantes da combinação de fertilizantes químicos e 

microrganismos. Comprava-se o aumento da actividade e riqueza da vida microbiana dos 

solos adubados com TD VIDA, nomeadamente em bactérias solubilizadoras de fósforo, e 

por consequência o aumento do fósforo disponível, e também o aumento do potencial de 

nitrificação do solo ao afilhamento de cereais de inverno adubados com TD VIDA. Por outro 

lado, verifica-se uma melhor utilização da água por parte das culturas plantas fertilizadas 

com adubos TD VIDA. Todos estes aspectos justificam os aumentos de produção em 

diversas culturas, em variados contextos edafo-climáticos. Os adubos TD VIDA existem em 

diversas formulações P, PK, NP e NPK. 

Fertijet Zimactiv  – É um adubo azotado do tipo sulfonitrato de amónio adicionado de um 

complexo multinutricional activador enzimático do metabolismo azotado e proteico. 

Simultaneamente contém um mecanismo inibidor da volatilização do azoto e doseia 36% de 

enxofre (SO3). O conjunto de vantagens que se atribuem ao Fertijet Zimactiv são: 1) 
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Aumento da eficiência da nutrição azotada; 2) Adubo com efeito rápido e duradouro, rápido 

porque contém azoto nítrico, imediatamente disponível para as plantas, e duradouro porque 

contém azoto amoniacal disponível ao longo do ciclo da cultura; 3) Culturas bem nutridas 

desde a aplicação até ao fim do ciclo cultural, com azoto, enxofre, cálcio, ferro, manganês e 

zinco; 4) Culturas mais saudáveis, isentas de pragas e doenças; 5) Formulado com a 

Tecnologia Coat exclusiva da ADP- Fertilizantes, que permite a gradual dissolução do 

grânulo e dos nutrientes; 6) Menores perdas de azoto por lixiviação e volatilização; 7) Efeito 

inibidor de nitrificação sobre as bactérias Nitrosomonas do solo, reduzindo a sua actividade; 

8) Boa relação N/S, o azoto e o enxofre estão presentes em funções e processos vitais da 

vida das plantas; 9) Aumentos de produção e aumento do Rendimento do Agricultor. 

Tecnologia LZn – Na Tecnologia LZn, o zinco dos adubos é previamente complexado com 

linhossulfonatos de amónio, formando-se um composto químico estável, semelhante a um 

quelato, mas com a característica de ser biodegradável, pelo que não apresenta os 

problemas ambientais dos quelatos. O zinco complexado com linhossulfonatos é libertado 

gradualmente no solo, sendo absorvido pelas raízes de acordo com as necessidades das 

culturas, e estando menos sujeito aos fenómenos de retrogradação. O zinco da Tecnologia 

LZn é 5 a 10 vezes mais eficaz de que o zinco não complexado, tendo uma eficácia 

garantida nas condições de solo mais difíceis e nas culturas mais exigentes. 

Tecnologia C-MOV  – O C-MOV é um consórcio de moléculas de origem vegetal de 

comprovada actividade enzimática e fitohormonal, obtidas através de um processo 

extractivo de materiais orgânicos vegetais seleccionados e de grande qualidade. É portanto 

um extracto orgânico rico em moléculas vegetais de elevado potencial enzimático, 

fitohormonal e bioestimulante. Não contém nutrientes nem aminoácidos em quantidades 

apreciáveis, mas sim, moléculas orgânicas de qualidade, que têm um efeito imediato na 

estimulação da vida microbiana do solo, e um efeito directo mensurável sobre as plantas, 

quando aplicadas em baixas concentrações. Os constituintes do C-MOV são compostos 

húmicos e enzimas, sem peso molecular definido, caracterizados por uma intensa actividade 

fitohormonal e bioestimulante sobre as plantas, hidrólise de compostos orgânicos que 

enriquece a fertilidade do solo, e estímulo imediato da vida microbiana da rizosfera. Assim, 

os benefícios agronómicos da Tecnologia C-MOV não estão relacionados com a clássica 

influência da matéria orgânica nas propriedades físicas do solo, nem com a quantidade de 

carbono orgânico adicionado ao solo, mas devem-se sim à qualidade da matéria orgânica 

do C-MOV que é veiculada através dos adubos químicos na dose mais apropriada. 

Actualmente a Tecnologia C-MOV é aplicada a diversas linhas de adubos de fundo da ADP 

– Fertilizantes. 
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6.2. – Experimentação desenvolvida 

 

Os novos produtos da ADP são sempre apoiados previa e posteriormente ao seu 

lançamento no mercado por dezenas de ensaios de campo e demonstrações, realizados em 

explorações agrícolas de todo o país e também em Espanha. 

No Anexo III  encontram-se os principais resultados dos ensaios e demonstrações 

divulgados em diversas publicações (colóquios, artigos em revistas, manuais técnicos, 

folhetos, etc), e referentes aos seguintes produtos: 

Profertil  – 39 ensaios em alface, batata, cebola, cenoura, couve, beterraba sacarina, tomate 

para indústria, macieira, pereira, kiwi, vinha do Alentejo, Douro e Vinhos Verdes, e Olival.  

Profertil Teck  – 15 ensaios em alface, batata, cenoura, couves, tomate para indústria, 

pereira e vinha. 

Promega  – 3 ensaios em kiwi e olival. 

Superis  – 21 ensaios em milho, beterraba sacarina, batata, couves, meloa, nabo, tomate 

para indústria, pereira, vinha e olival. 

Nitrotop  – 3 ensaios em vaso realizados na UTAD e no ISA. 

Nitroteck  – 1 ensaio em colunas de lixiviação e 2 ensaios em vaso, realizados no ISA. 

Amicote  – 3 ensaios em lisímetros e em vasos realizado no ISA; 22 ensaios de campo 

antes do lançamento do produto, realizados em arroz, milho, beterraba sacarina, tomate 

para industria, batata, cenoura, couves, melão e pimento.  

Fertijet  – 3 ensaios de campo em girassol e colza. 

Tecnifol  – Para o estudo e lançamento da nova linha, realizaram-se 40 ensaios de campo 

onde se estudaram 8 agentes complexantes em 15 culturas - arroz, batata, beterraba, 

cenoura, cevada, melão, milho, tomate, trigo, citrinos, kiwi, macieira, olival, pereira, vinha - 

com recurso a 2094 análises foliares. 

Tecnifol Defender  – Ensaios realizados no ISA: ensaios in vitro onde a quitosana do 

Tecnifol Defender foi testada contra os Botryosphaeria sp., Neonectria liriodendri, Eutypa 

lata, Fomitiporia sp., Phaeomoniella chlamydospora, Phomopsis viticola. e Truncatella sp; 

ensaios in vivo onde videiras da casta Castelão (Periquita) foram postas a vegetar em 

substratos infestados de Neonectria liriodendri e Pa. chlamydospora, agentes do pé negro e 

da esca da videira; ensaio de campo durante 3 anos, com delineamento estatístico, em 2 

castas do Alentejo. 18 demonstrações nas principais regiões vitícolas do país – Vinhos 

Verdes, Douro, Dão, Bairrada, Ribatejo e Alentejo – nas castas Touriga Nacional, 

Trincadeira, Loureiro, Fernão Pires, Rabo de Ovelha, Cabernet Sauvignon e Pinot Noire. 

TD VIDA – 2 ensaios em vaso realizados no ISA, um ensaio em vasos na UE e 18 ensaios 

de campo em cevada, trigo, triticale, aveia, forragem, pastagens permanentes de sequeiro e 

regadio, batata, cenoura, milho, realizados antes do lançamento da nova linha de adubos. 
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Fertijet Zimactiv  – 1 ensaio em vasos realizado no ISA e FCUL, e 4 ensaios de campo em 

cereais de inverno comprovam os benefícios dos adubos Fertijet Zimactiv. 

Tecnologia LZn   – Ensaios em câmara de crescimento e ensaios de campo em milho. 

Tecnologia C-MOV – Vários ensaios em câmara de crescimento realizados em Múrcia pelo 

CEBAS-CSIC e ensaios em vasos comprovam o efeito do C-MOV sobre a actividade 

microbiana do solo, a actividade enzimática, efeitos fitohormonais e resultados agronómicos 

ao nível da produção de biomassa. Realizaram-se também mais de 30 ensaios de campo 

em diversas culturas: trigo, cevada, beterraba sacarina, batata, milho e vinha. 

 

6.3. – Estudos e trabalhos especializados com as Uni versidades  
 

No âmbito do desenvolvimento de novos produtos, idealizou-se, encomendou-se, 

acompanhou-se e validou-se uma serie de trabalhos e projectos de investigação realizados 

por várias universidades, de que se destacam: 

Instituto Superior de Agronomia  

“Ensaio de vegetação com o zeólito Volcan”. Ernesto Vasconcelos (2002) - Relatório 

Confidencial. ISA.   

“Ensaio de vegetação com DCD”. Ernesto Vasconcelos (2002) - Relatório Confidencial. ISA.  

“Ensaios de vegetação com substâncias húmicas”. Ernesto Vasconcelos (2004) - Relatório 

Confidencial. ISA.  

“Ensaios para a utilização de ácidos húmicos com adubos “starter””. Ernesto Vasconcelos 

(2004) - Relatório Confidencial. ISA. 

“Ensaio de incubação com a mistura de ureia e formaldeído”. Ernesto Vasconcelos (2004) - 

Relatório Confidencial. ISA.  

“Estudo da utilização agrícola de basalto moído”. Ernesto Vasconcelos (2004) - Relatório 

Confidencial. ISA.  

“Ensaio com COAT a revestir adubos NPK em milho e azevém cultivados em lisímetros”. 

Manuel Madeira (2005). Dados confidenciais. ISA.  

“Relatório do ensaio com o efluente ISML”. Ernesto Vasconcelos (2006) - Relatório 

Confidencial. ISA.   

 “Relatório do ensaio com biofertilizantes”. Ernesto Vasconcelos (2006) - Relatório 

Confidencial. ISA.   

“Relatório sobre adubos revestidos”. Ernesto Vasconcelos (2006) - Relatório Confidencial. 

ISA.   

“Eficácia de Chitosan relativamente a fungos do lenho da videira, Botrytis e Fusarium 

oxysporum f. sp radicis-lycopersici”. Helena Oliveira, Cecília Rego e Teresa Nascimento 

(2005). Relatório final confidencial. ISA. 
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 “Avaliação da eficácia da quitosana em relação a doenças causadas por fungos”. Helena 

Oliveira, Cecília Rego e Teresa Nascimento (2006). Relatório técnico confidencial. ISA. 

“Ensaio com diferentes fontes de fósforo”. Ernesto Vasconcelos (2007) - Relatório 

Confidencial. ISA.   

“Estudo da eficiência de utilização do correctivo orgânico – Fertimais MO”. Ernesto 

Vasconcelos (2009) - Relatório Confidencial. ISA.   

“Ensaio de vegetação com fosfatos naturais de Gafsa e cinza de central de biomassa”. 

Ernesto Vasconcelos (2009) - Relatório Confidencial. ISA.   

“Relatório do Ensaio das Sinergias”. Ernesto Vasconcelos (2009) - Relatório Confidencial. 

ISA.   

“Ensaios de vegetação com carvão resultante de pirólise”. Ernesto Vasconcelos (2009) - 

Relatório Confidencial. ISA.   

“Ensaios de fertirrega com adubos solúveis 15-30-10 e 20-15-15 sem e com AA e KA”. 

Ernesto Vasconcelos (2010). Relatório Confidencial. ISA. 

“Ensaio de lixiviação de um adubo composto com ALGIN e SAP”. Ernesto Vasconcelos 

(2011). Relatório Confidencial. ISA. 

 “Estudo da eficiência de utilização agronómica do correctivo orgânico Corbigran MO em 

peletes”. Ernesto Vasconcelos (2011). Relatório Confidencial. ISA. 

“Eficácia de Chitosan P. e Tecnifol Defender relativamente a Pyricularia”. Cecília Rego 

(2011). Relatório Confidencial. ISA.  

“Eficácia de Chitosan P. e Tecnifol Defender relativamente a Fungos do Lenho da Videira”. 

Ricardo Feliciano, Teresa Nascimento e Cecília Rego (2011). Relatório Confidencial. ISA. 

“Relatório sobre ensaio de incubação com o concentrado orgânico de azoto (melaço)”. 

Ernesto Vasconcelos (2011). Relatório Confidencial. ISA. 

“Adição de ALGIN e CPP a um adubo composto de uma aplicação: Efeitos na lixiviação de 

nutrientes e produção de milho”. Ernesto Vasconcelos (2011). Relatório Confidencial. ISA. 

“Estudo de produtos naturais com propriedades inibidoras da nitrificação”. Ernesto 

Vasconcelos (2012). Relatório Confidencial. ISA. 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

“Influência do revestimento com Trineem na volatilização de amoníaco de adubos ureico-

amoniacais em dois solos de características distintas”. João Coutinho (1999) Relatório 

Confidencial. UTAD. 

“Utilização de zeólitos em adubos (ECOS e A12)”. João Coutinho (2002). Relatório 

Confidencial. UTAD.  

 “Utilização de inibidores de nitrificação (DCD)”. João Coutinho (2002). Relatório 

Confidencial. UTAD.  

 “Utilização de inibidores de nitrificação (2º ensaio com DCD)”. João Coutinho (2002). 

Relatório Confidencial. UTAD.  
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“A utilização de correctivos alcalinizantes alternativos”. João Coutinho (2004). Relatório 

Confidencial. UTAD.  

 “A utilização de inibidores de nitrificação (etridiazole e tiossulfato de amónio)”. João 

Coutinho (2004). Relatório Confidencial. UTAD.  

 “A utilização de óleos revestidores de ureia”. João Coutinho (2004). Relatório Confidencial. 

UTAD.  

“Ensaio de incubação para comparar o efeito do Superis e do Superis biológico”. João 

Coutinho (2005). Relatório Confidencial. UTAD.  

Universidade de Évora 

“Influência de factores de diferenciação em adubos líquidos claros no crescimento e 

desenvolvimento de tomate indústria”. Rui Machado (2010). Relatório confidencial. UE. 

“Ensaio para avaliar o impacto da substituição de Gafsa por calcário, do ponto de vista da 

resposta do azevém”. Mario Carvalho (2010). Relatório confidencial. UE. 

“Efeito Agronómico de factores de diferenciação adicionados ao Nitrato de Cálcio”. Rui 

Machado (2011). Relatório confidencial. UE. 

“Estudo do efeito agronómico do CPP adicionado ao Nitrato de Cálcio, aplicado em doses 

crescentes a tomate para indústria”. Rui Machado (2011). Relatório confidencial. UE. 

“Relatório final do ensaio de diferenciação de Fosfatos Naturais”. Mario Carvalho (2011). 

Relatório confidencial. UE. 

“Efeito agronómico do CPP e CMV adicionado ao Nitrato de Cálcio, em doses crescentes de 

azoto, aplicado à alface”. Rui Machado (2012). Relatório confidencial. UE. 

Universidade do Algarve 

“Ensaios preliminares com ISML”. Maribela Pestana (2005). Dados confidenciais. UALG. 

“Efeito de diferentes adubações foliares na correcção da clorose férrica em citrinos”. 

Maribela Pestana (2007). Dados confidenciais. UALG. 

“Relatório final - Validação agronómica do extracto de relva (patente UALG e ADP)”. 

Maribela Pestana (2011). Dados confidenciais. UALG. 

“Novos fertilizantes líquidos obtidos a partir da solubilização de siderite, como fonte de ferro” 

Maribela Pestana (2009). Dados confidenciais. UALG. 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

“Análises, monitorização e consultoria em micorrização” Cristina Cruz (2010). FCUL. 

“ISML: extracto orgânico vegetal”. Cristina Cruz (2010). FCUL. 

“Ensaios em vaso para avaliação do efeito de diversos bioestimulantes em plantas de milho 

– Relatório final”. Patricia Correia e Cristina Cruz (2010). FCUL. 

“Avaliação do potencial micorrízico de campos de agricultura intensiva (Campos de Milho)”. 

Patricia Correia e Cristina Cruz (2010). FCUL. 

“Estudo da importância do simbioma do solo no aumento de produtividade associado ao uso 

de adubos revestidos com microrganismos benéficos”. Cristina Cruz (2011). FCUL.  
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Projecto FCT a decorrer: “In-Nitro: conceptualização dos efeitos do aumento da 

disponibilidade de azoto num ecossistema mediterrânico” 

Projecto FCT a decorrer: Consórcios microbiológicos da rizosfera para aumentar a eficiência 

do uso dos nutrientes. Uma ferramenta para sistemas de agricultura intensiva. 

Escola Superior Agrária de Beja 

“Resposta da colza à adubação azotada e fertilização foliar com boro”. Manuela Patanita 

(2008). Dados confidenciais. ESAB. 

“Resposta do trigo e cevada a diversas adubações de fundo, com diversos factores de 

diferenciação de fertilizantes”. José Dores (2009, 2010, 2011, 2012). Dados confidenciais. 

ESAB. 

 

6.4. – Patentes 

 

Neste período de tempo foram publicadas as seguintes patentes: 

Patente nacional nº 104207, denominada “"Adubos químicos revestidos com 

microrganismos e processo para a sua preparação”.  

Patente internacional PCT Patent 2008/044955 denominada “Use as a fertilizer of a plant 

extract obtained from golf course and lawn maintenance”  

Foi também efectuado um pedido provisório de Patente Nacional, registado com o nº  PT 

104950 (28 de Janeiro de 2010), e denominado “Novo fertilizante líquido com ferro 

disponível e agronomicamente activo, fabricado a partir de solubilização de siderita”. Este 

produto ainda está em desenvolvimento. 

 

7 – Acções de apoio técnico, serviços e publicações  na ADP  

 

7.1. – Acções de apoio técnico e serviços 

 

No domínio das acções de apoio técnico e serviços desenvolvidos desde que se formou a 

ADP, destacam-se, à parte das dezenas de palestras, comunicações e aulas dadas em 

estabelecimentos de ensino superior, o desenvolvimento e elaboração de um software de 

resposta a análises de terra, água e foliares, denominado Nutrir, o lançamento de um 

serviço de consultoria em nutrição vegetal, denominado Agronutrir, o desenvolvimento e 

lançamento dos Consultórios Multimédia ADP, e a realização anual de cerca de 6000 

análises de terra e emissão dos respectivos conselhos de adubação. 

Nutrir  – Nutrir é um conjunto de serviços organizados por diferentes áreas de 

especialização, como sejam a colheita de amostras, análises de terra, plantas, de água de 

rega ou nematológicas, e a emissão de conselhos de adubação. Nutrir é também uma 

aplicação informática que faz a gestão da base de dados dos processos das análises de 
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terra, e a emissão de conselhos de adubação. Adicionalmente, poderá também funcionar 

com análises foliares e análises de água de rega. Os Conselhos de Adubação do Nutrir são 

função da organização comercial da ADP, do tipo de adubos que se pretende promover, da 

cultura e produção esperada, do modo de aplicação dos adubos, e finalmente, do resultado 

analítico das análises de solo, de plantas ou de água de rega. O Nutrir permite optimizar a 

carteira de produtos dos promotores comerciais da ADP em função de cada cultura. 

Selecciona cada linha de adubo de acordo com a cultura e a análise de solo. Optimiza o 

melhor equilíbrio dos adubos e respectiva dose, de acordo com tabelas de adubação cujos 

parâmetros são função da cultura e nutrientes necessários para cada nível produtivo e 

classe de fertilidade dos parâmetros das análises de solo (ou plantas ou água de rega). Os 

Conselhos de Adubação são efectuados com adubos aplicados em fundo, localizados, em 

cobertura, em fertirrigação e foliar, em aplicações complementares ou alternativas. Cada 

Conselho de Adubação pode ser complementado com diversas observações que ajudam a 

interpretar os resultados das análises e o modo de aplicação dos adubos. A complexidade 

dos processos de tomada de decisão para a emissão dos Conselhos de Adubação, que 

implica a aferição e interligação de todas as variáveis em causa, exige grandes cautelas na 

manipulação das bases de dados e uma criteriosa previsão dos resultados finais. O Nutrir é 

sem dúvida alguma, uma excelente aplicação informática que responde por inteiro às 

necessidades e exigências de qualidade dos serviços agronómicos baseados em análises 

de terra, plantas e águas de rega. A sua concepção e utilização é uma mais-valia de que a 

ADP se pode orgulhar e apoia a gestão anual de mais de 6000 análises de terra, plantas e 

águas.  

Agronutrir  – O Agronutrir é um serviço independente de consultoria na área da nutrição 

vegetal. O diagnóstico e caracterização das diversas parcelas das explorações agrícolas é 

efectuado com recurso a análises completas de terra, plantas, água e nemátodos. O rigor da 

amostragem é assegurado pela valorização dos aspectos relacionados com o número de 

amostras parciais, épocas ideais de recolha, parte da planta a colher (no caso das análises 

de plantas), rapidez de execução e de entrada do material no laboratório. O resultado das 

análises, comentado e expresso graficamente, bem como sugestões de correcção dos 

problemas detectados é dado de forma independente, clara, objectiva e com imediata 

aplicação prática.  

Através das análises de terra efectuam-se os seguintes estudos: 

• Análise da fertilidade química do solo em função da tecnologia cultural, bem como do 

seu potencial produtivo.  

• Indicação dos principais factores limitantes do solo.  

• Comportamento previsível da estrutura do solo – Estabilidade estrutural, Tendência para 

gretar, Sensibilidade à formação de crosta superficial, Riscos de compactação, Riscos 

de asfixia radicular. 



30 
 

• Avaliação da fertilidade química do solo utilizando métodos analíticos complementares -

pH (H2O)/ pH (KCl) / pH (CaCl2), Egner-Rhiem/Olsen/Complexo de troca, Capacidade de 

Troca Catiónica efectiva/potencial, Lakanen/Lindsay. 

• Estudo do estado de humificação da matéria orgânica. 

• Avaliação do impacto da reacção do solo na nutrição das culturas. 

• Avaliação da Necessidade em Cal com base na acidez/alumínio de troca, método mais 

próximo das necessidades agronómicas das culturas.  

• Avaliação dos efeitos da salinidade e sodicidade no comportamento estrutural dos solos 

e consequências para as culturas. 

• Estimativa dos riscos de clorose férrica em culturas arbóreas. 

• Interpretação do significado agronómico de todos os parâmetros analisados e 

respectivas inter-relações. 

A interpretação das análises de plantas faz-se do seguinte modo: 

• Interpretação dos resultados recorrendo a índices de interpretação nacionais e 

internacionais. Identificação de carências e dos nutrientes limitantes da produção. 

• Análises DRIS e M-DRIS que identificam os nutrientes em maior desequilíbrio.  

• Estudo do efeito das fertilizações praticadas e aconselhamento para os anos seguintes. 

Todo o trabalho do Agronutrir é consubstanciado num Relatório Técnico de Apoio à Decisão: 

No Relatório Técnico de Apoio à Decisão apresentam-se os resultados de todas as análises 

realizadas, a sua interpretação global e aconselhamento especializado, sempre de forma 

acessível, clara e objectiva. São os resultados, interpretação e os estudos complementares 

das análises de terra, plantas, água e nemátodos. Dão-se também conselhos e sugestões 

para optimizar a produção de cada cultura, corrigindo-se os principais factores limitantes e 

valorizando-se todo o potencial produtivo do sistema solo-planta.  

Consultórios Multimédia ADP  - O Consultório Multimédia ADP lançado em 2002, foi à 

época um projecto absolutamente inovador, e único em complexidade e funcionalidade, que 

dignificou a lavoura portuguesa e auxiliou a tomada de decisão no contexto da nutrição 

vegetal e fertilização. Tratava-se de uma máquina tipo multibanco com um écran touch 

screen (uma inovação à época em Portugal) que disponibilizava diversa informação sobre a 

ADP, os seus contactos, produtos e serviços, bem como informações agrícolas de carácter 

iminentemente prático, de que se destacam: 

- Consultas das características técnicas, doses de aplicação e resultados de ensaios dos 

produtos ADP;  

- Adubação tipo de diversas culturas; 

- Adubação em função das análises de terra, ou em função da fertilidade média dos solos 

de cada região de Portugal;  

- Identificação de carências de nutrientes em diversas culturas, com recurso a uma base 

de dados de 600 fotografias ou a uma chave dicotómica de fácil consulta.  
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O Consultório Multimédia da ADP foi instalado em diversos clientes do Minho, Trás-os-

Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo, Oeste, Alentejo e Algarve que assim se 

puderam orgulhar de terem nas suas lojas uma ferramenta de trabalho única e inovadora, à 

época.  

Análises de terra e conselhos de adubação – A ADP realiza anualmente cerca de 6000 

análises de terra gratuitas e respectivos conselhos de adubação, como forma de apoiar a 

actividade dos agricultores de todo o país, no que respeita à fertilização das suas culturas. 

As análises de terra sendo gratuitas pressupõem a futura utilização de adubos da ADP – 

Fertilizantes. 

Outras acções de apoio técnico – Apoio às acções de marketing e elaboração do plano de 

marketing, e formação técnica da rede comercial. Apoio técnico e agronómico directo aos 

agricultores, clientes e rede comercial da ADP. Colóquios com agricultores e técnicos, 

palestras em congressos. Edição de diversa literatura técnica, incluindo rótulos, brochuras, 

comunicações científicas, artigos em revistas agrícolas e livros de divulgação. Coordenação 

de estudos de mercado. 

 

7.2. – Publicações  

 

Escreveu-se o “Manual de Fertilização ADP – Adubos de Portugal SA.”, uma publicação 

técnico-comercial de 67 páginas, editada pela ADP em 2000. 

Neste período foram também publicados em diversas revistas e actas de congressos cerca 

de 30 artigos técnicos, científicos e de divulgação, de acordo com a lista seguinte:  

Artigos técnicos em revistas agrícolas 

J. Castro Pinto (1998) – Ficha cultural da cebola: Dados culturais, Nutrição/Adubação e 

Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3062.  

J. Castro Pinto (1998) – Ficha cultural da macieira e pereira: Dados culturais, 

Nutrição/Adubação e Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3063.  

J. Castro Pinto (1998) – Ficha cultural da melão: Dados culturais, Nutrição/Adubação e 

Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3064.  

J. Castro Pinto (1998) – Ficha cultural do arroz: Dados culturais, Nutrição/Adubação e 

Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3065.  

J. Castro Pinto (1998) – Ficha cultural da alface: Dados culturais, Nutrição/Adubação e 

Cuidados fitossanitários. Gazeta das Aldeias nº 3066.  

J. Castro Pinto (1999) – A fertilidade dos solos cultivados com batata e a prática da 

adubação. Ao Serviço da Lavoura nº208.  

J. Castro Pinto (1999) – Batata de conservação. Adubação optimizada em fósforo e potássio 

aumenta lucro do agricultor até 425 contos/ha. Ao Serviço da Lavoura nº208.   
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J. Castro Pinto (1999) – Ficha cultural do morangueiro: Dados culturais, nutrição e 

adubação. Ao Serviço da Lavoura nº208.   

J. Castro Pinto (2003) – Fertilização do olival: enquadramento agronómico e soluções ADP – 

Adubos de Portugal. Gazeta das Aldeias nº 3099.  

J. Castro Pinto (2007) – NITROTECK: O azoto mais amigo do ambiente. Gazeta das Aldeias. 

Março 2007. 

J. Castro Pinto (2009) – TD VIDA: Adubos revestidos de microrganismos benéficos 

aumentam a eficiência da adubação química. Gazeta das Aldeias. Março 2009. 

J. Castro Pinto (2010) – Revestir adubos com microrganismos benéficos para aumentar a 

eficiência da adubação química. Vida Rural. Dezembro 2009/Janeiro 2010. 

J. Castro Pinto (2012) - Tecnologias LZn e C-MOV da ADP – Fertilizantes. Adubos 

inovadores permitem aumentar o rendimento do agricultor. Agrotec nº2.  

Artigos técnicos e comunicações em congressos 

João Castro Pinto (2003) - Fertilização da vinha. I Colóquio Vitivinícola da Estremadura. 

Torres Vedras.  

João Castro Pinto (2003) - Fertilização do Olival - Enquadramento agronómico e soluções 

da ADP – Adubos de Portugal”. III Simpósio Nacional de Olivicultura. Castelo Branco. 

João Castro Pinto (2004) - Estudo da eficácia agronómica do humato HLB em diversas 

culturas e condições edafo-climáticas. I Congresso Ibérico da Ciência do Solo, Bragança. 

João Castro Pinto (2006) - Superis – Suspensão de microrganismos benéficos. Uma nova 

forma de fertilização. II Congresso Ibérico de Ciência do Solo, Huelva. 

João Castro Pinto (2008) - Adubos revestidos de microrganismos benéficos aumentam a 

eficiência da adubação química. III Congresso Ibérico da Ciência do Solo, Évora. 

João Castro Pinto (2008) - Aumento da eficiência da adubação de cereais e forragens com a 

utilização de adubos revestidos de microrganismos benéficos. XII Simpósio Ibérico de 

Nutrición Mineral de las plantas, Granada. 

Pestana, M.; Gama, F.; Varennes, A.; Correia, P.J.; Castro-Pinto, J.P. (2008) - Efeito de 

diferentes adubações foliares na correcção da clorose férrica em citrinos. 2º Congresso 

Nacional de Citricultura. Faro.   

M. Carolino, M. Barata, L Carvalho, P. Correia, T. Dias, J. Castro Pinto, and C.Cruz (2009) - 

The importance of the biomicroworld on macroproduction. III International Conference on 

Environmental, Industrial and Applied Microbiology.  BioMicroWorld.  Lisboa. 

F. Gama, A. de Varennes, J. Castro-Pinto, P.J. Correia; Pestana, M. (2009) - Clorose férrica 

em citrinos: recuperação e efeitos nos teores de Fe dos frutos. Encontro Anual da 

Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo, Faro, p. 98 .  

M. Pestana, I. Domingos, T. Saavedra, F. Gama, J. Castro-Pinto, A. de Varennes, P.J. 

Correia (2009) - O uso de aparas de relva na correcção da clorose férrica”. Encontro Anual 

da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo, Faro, p. 77 (CO). 



33 
 

João Castro Pinto (2010) - Estudo da eficácia de um biofertilizante à base de quitosana no 

controlo de doenças do lenho da videira. 8º Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo, Évora. 

M. Carolino, P. Correia, L. Carvalho, M. Barata, T. Dias, J. Castro Pinto, C. Cruz (2010) - A 

importância da diversidade funcional e estrutural da comunidade microbiana na 

produtividade vegetal. Congresso Ibérico da Ciência do Solo, Granada. 

C. Cruz, T. Dias, M. Barata, M. Carolino, L. Carvalho, P. Correia and J. Castro-Pinto (2010) - 

Can microbial activity in soil phosphorus transformations justify the use of fertilizers coated 

with microorganisms? 6th International Workshop on Phosphorus IPW6, Sevilha. 

M. Pestana, I. Domingos, F. Gama, T. Saavedra, J. Castro-Pinto, A. de Varennes and P.J. 

Correia (2010) - A grass clippings extract to control iron chlorosis in strawberry plants. 15th 

International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Budapeste, p. 79 (P). 

P. Palencia, F. Martinez, J.C. Pinto, P.J. Correia, M. Pestana (2011) - Effect of foliarly-

applied iron compounds on development of strawberry plants. GreenSys 2011 - Advanced 

technologies and management towards sustainable greenhouse ecosystems, Chalkidiki.  

Santos, R.F.; Rego, C.; Nascimento, T.; J. Castro Pinto; Blume, E. (2011) Eficácia de 

biofertilizantes à base de quitosana na inibição do crescimento micelial de Botryosphaeria 

parva. Efficacy of biofertilizers based on chitosan in inhibiting mycelial growth of 

Botryosphaeria parva. XLIV Congresso Brasileiro de Fitopatogia. Tropical Planta Pathology, 

V. 36 (Suplemento) p. 265 

J. Castro Pinto (2011) – Fertilizantes amigos do ambiente e dos agricultores. 1º Simpósio 

Nacional de Fertilização e Ambiente. Golegã. 

T. Hernández, JL Moreno, P. del Campo, J. Castro Pinto, J. Brañas (2012) - Mejora del 

crecimiento vegetal y de la actividad microbiana del suelo derivada de la adición del 

consorcio molecular C-MOV. Nutriplanta 2012 – XIV Simposio Hispano-Luso de Nutrición 

Mineral de las Plantas, Madrid, Espanha. 

J. Castro Pinto (2012) - Tecnologia C-MOV aumenta a eficiência agronómica dos adubos de 

fundo, em diversas culturas e condições edafo-climáticas. IV Congresso Ibérico da Ciência 

do Solo, Angra do Heroísmo. 

Marliane Silva, Edynei Cristino, Patricia Correia, João Castro Pinto, Cristina Cruz, Marta 

Delgado, Ernesto de Vasconcelos, Manuela Carolino (2012) - Activar os biocatalizadores do 

solo para produzir Mais com Menos. IV Congresso Ibérico da Ciência do Solo, Angra do 

Heroísmo. 

 

Artigos publicados em revistas internacionais com arbitragem científica indexados no 

“journal citation reports, science edition” (ISI) 

M. Pestana, I. Domingos, F. Gama, S. Dandlen, M.G. Miguel, J. Castro Pinto, A. de 

Varennes, P.J. Correia (2011) - Strawberry revovers from iron chlorosis after foliar 

application of a grass-clipping extract. Journal of Plant Nutrition & Soil Science, 3: in press. 
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8 – Conclusão e perspectiva futura 
 
Olhando retrospectivamente para os frutos do trabalho desenvolvido nestes últimos 25 anos 

de actividade profissional, posso orgulhar-me de ter criado valor nas empresas onde 

trabalhei e de ter contribuído positivamente para o seu sucesso empresarial, num contexto 

agrícola e económico difícil, na maior parte dos anos. A inovação tem sido o denominador 

comum do meu trabalho, tanto no domínio do desenvolvimento de novos produtos, como na 

concepção de novos serviços e nas acções de apoio técnico. No que aos novos fertilizantes 

diz respeito, o grande desafio é, e tem sido, criar novos produtos numa indústria química 

madura, onde aparentemente tudo está inventado e testado. Isto implica estudar 

profundamente as mais recentes descobertas científicas no sector agrícola, imaginar novos 

produtos com recurso a novas matérias-primas baratas, testá-los exaustivamente de forma a 

garantir a sua boa performance agronómica, adaptar o processo industrial nas diferentes 

fábricas de adubo, enquadrar legalmente os novos fertilizantes e promove-los 

suficientemente para que sejam utilizados por uma lavoura tendencialmente conservadora. 

Particularmente trabalhosa é a indispensável validação agronómica de cada novo produto, 

que exige uma prévia e intensa actividade experimental durante vários anos, efectuada na 

maior parte dos anos com recursos humanos e financeiros escassos. No final, e já com o 

novo produto em comercialização, pretende-se que todos os intervenientes da Cadeia de 

Valor saiam beneficiados, com destaque para os agricultores que utilizam fertilizantes com 

melhores relações custo/benefício e maior eficiência agronómica, os comerciantes que mais 

facilmente fidelizam clientes com a qualidade dos produtos, e o fabricante que dispõe de 

produtos com maior valor acrescentado. 

Por força da aquisição da ADP pela Fertiberia, empresa líder no mercado europeu de 

fertilizantes, o desenvolvimento de novos fertilizantes na ADP, no presente e no futuro 

próximo, também conta com a colaboração da estrutura da Direcção de ID+i da Fertiberia, 

sendo a actual equipa ibérica de investigação e desenvolvimento constituída por 7 técnicos, 

incluindo engenheiros químicos, agrónomos e microbiologistas. Por outro lado, é cada vez 

maior a rede de institutos de investigação independentes e universidades da Península 

Ibérica com quem trabalhamos actualmente, em diversos projectos de investigação. A título 

de exemplo podem-se referir em Portugal, o Instituto Superior de Agronomia (ISA) da 

Universidade Técnica de Lisboa, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), 

Universidade de Évora, Universidade do Algarve, Escola Superior Agrária de Castelo Branco, 

Escola Superior Agrária de Beja, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), 

Estação Nacional de Melhoramento de Plantas, e Direcções Regionais de Agricultura; em 

Espanha colaboramos com a ETSI Agrónomos da Universidad Politécnica de Madrid, 

Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Sevilla, Instituto de Recursos Naturales y 

Agrobiologia (IRNASA-CSIC), Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-

CSIC), Centro Tecnológico Agrario y Alimentario (ITAGRA), Institut de Recerca i Tecnologia 



35 
 

Agroalimentàries (IRTA), Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agrária de la Universidad 

de León,  Universidad de Lérida e Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete 

(ITAP). Esta alargada rede de colaboração legitima cientificamente o nosso trabalho e é 

uma inesgotável fonte de novas ideias e oportunidades. Estou assim consciente de que esta 

estimulante profissão ainda me reserva muitas e boas surpresas científicas, que serão o 

pretexto para desenvolver novos produtos que possam servir a lavoura e a economia 

nacional, contribuindo simultaneamente para os resultados positivos da empresa onde 

trabalho. 
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Anexo I – Experimentação de apoio ao lançamento de novos produtos na Sapec Agro até 

                 1991 

 

Anexo II – Experimentação de apoio ao lançamento de novos produtos na Quimigal Adubos 

 

Anexo III – Experimentação de apoio ao lançamento de novos produtos na ADP – Adubos  

                   de Portugal, CUF – Adubos de Portugal e ADP – Fertilizantes 
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Anexo I 

Experimentação de apoio ao lançamento de novos prod utos na Sapec Agro até 1991  
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FERTIGAFSA  

 

Os primeiros resultados de ensaios foram publicados no Manual de Fertilização da ADP – 

Fertilizantes (2000), conforme se pode observar nas imagens seguintes: 
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Posteriormente, foi publicado no Caderno de Campo – Campanha 2005, da ADP – Adubos 

de Portugal (2005) o seguinte ensaio: 
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FERTIFOS  

 

No Manual de Fertilização da ADP – Fertilizantes (2000), publicaram-se alguns resultados 

de ensaios, conforme se pode observar nas imagens seguintes:. 
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Posteriormente, foram publicados no Caderno de Campo – Campanha 2005, da ADP – 

Adubos de Portugal (2005) os seguintes ensaios: 
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Sulfazoto  

No Manual de Fertilização da ADP – Fertilizantes (2000), publicaram-se alguns resultados  

de ensaios, conforme se pode observar nas imagens seguintes:. 
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Posteriormente, foram publicados no Caderno de Campo – Campanha 2005, da ADP – 

Adubos de Portugal (2005) os seguintes ensaios: 
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FERTIMAIS  

No Manual de Fertilização da ADP – Fertilizantes (2000), publicaram-se alguns resultados 

de ensaios, conforme se pode observar nas imagens seguintes: 
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Anexo II 

Experimentação de apoio ao lançamento de novos prod utos na Quimigal Adubos  
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FERTOURO  

 

Nas revistas Ao Serviço da Lavoura de 1997 publicaram-se alguns resultados de ensaios e 

demonstrações, conforme se pode observar nas imagens seguintes: 
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No Manual de Fertilização da ADP – Fertilizantes (2000), publicaram-se alguns resultados 

de ensaios, conforme se pode observar nas imagens seguintes: 
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Anexo III 

Experimentação de apoio ao lançamento de novos prod utos na ADP – Adubos de 

Portugal, CUF – Adubos de Portugal e ADP - Fertiliza ntes 
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PROFERTIL  

 

No Manual de Adubação da ADP – Adubos de Portugal (2000), publicaram-se alguns 

resultados de ensaios e demonstrações, conforme se pode observar nas imagens seguintes: 
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Posteriormente, foram publicados no Caderno de Campo – Campanha 2005, da ADP – 

Adubos de Portugal (2005) os seguintes ensaios: 
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PROFERTIL TECK 

 

No quadro seguinte resumem-se alguns resultados de ensaios realizados em culturas-

chave, que comprovam as vantagens adicionais do Profertil TECK relativamente ao Profertil, 

e ao controlo sem qualquer fertilização foliar.  

Culturas - Local Ano 
Aumentos de produção 

Controlo Profertil Profertil TECK 
Alface estufa – Alcochete 2000 50 t/ha 3.5 t/ha (7%) 7.4 t/ha (14%) 

Batata – Montijo 2001 38 t/ha 4.6 t/ha (12%) 6.6 t/ha (17%) 

Cenoura – Passil/Montijo 2001 70 t/ha 4.5 t/ha (6%) 7.0 t/ha (11%) 

Tomate indústria - Marinhais 2002 46 t/ha 2.3 t/ha (5 %) 5.4 t/ha (12 %) 

Tomate indústria - Marinhais 2001 105 t/ha 6.8 t/ha (6%) 13 t/ha (12%) 

Batata - Coimbra 2005 54 t/ha 3.1 t/ha (6%) 4.6 t/ha (9%) 

Couve coração - Lourinhã 2005 41.9 t/ha 0.6 t/ha (1%) 4.8 t/ha (11%) 

Cenoura – Rio Frio/Montijo 2006 64.8 t/ha 2.8 t/ha (4%) 3.3 t/ha (5%) 

Tomate industria - Alvalade 2006 124.9 t/ha 9.8 t/ha (8%) 13.4 t/ha (11%) 

Cenoura - Pegões 2007 94.3 t/ha -2,7 t/ha (-3%) 7,4 t/ha (8%) 

Batata - Atalaia 2008 32.4 t/ha -0,5 t/ha (-2%) 36.4 t/ha (12%) 

Pereira – Salir de Matos 2008 68,6 t/ha -10,7 t/ha (-16%) 14,7 t/ha (21%) 

 

Ensaio em vinha (Casta Alvarinho) - 2004, 2005 e 2006 

Local Agricultor Área dos talhões 
Quinta da Pedra. Monção. Eng.º Jorge Moura 2500 m2 

Ano Profertil Teck Testemunha Datas 

2004 

5 aplicações foliares de 4 l/ha (total de 20 l/ha): 
1ª) Lançamentos com 20 - 30 cm; 
2ª) Lançamentos com 50 - 60 cm; 
3ª) Plena floração; 
4ª) Bago tamanho de ervilha; 
5ª) 2 a 3 semanas após a anterior. 

Sem Profertil 
Teck Colheita: 24/09/2004 

2005 Aplicação foliar de 20 l/ha (5 aplicações 
de 4l/ha) 

Sem Profertil 
Teck Colheita: 21/09/2005 

2006 Aplicação foliar de 20 l/ha (5 aplicações 
de 4l/ha) 

Sem Profertil 
Teck Colheita:12/09/2006 
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Resultados das produções e rendimento 

Ano Tratamentos Produção  
Comercial (t/ha) 

Aumento do  
rendimento 
bruto(€/ha) 

2004 
Testemunha 4,16 - 
Profertil Teck 5,01 893 

% aumento + 20 - 

2005 
Testemunha 2,91 - 
Profertil Teck 3,19 294 

% aumento + 10 - 

2006 
Testemunha 2,00  
Profertil Teck 2,29 305 

% aumento + 13  

(Em 2004, 2005 e 2006 uva valorizada a 1,05 €/kg). 

 

PROMEGA 

 

Foram publicados no Caderno de Campo – Campanha 2005, da ADP – Adubos de Portugal 

(2005) os seguintes ensaios:  

 

 

 



xxxvii 
 

 

 



xxxviii 
 

 

SUPERIS 

 

O Superis foi ensaiado em Portugal pela ADP e no quadro seguinte resumem-se os 

principais resultados obtidos em ensaios e demonstrações onde se aplicou a dose de 10 ou 

20 l/ha, na época mais apropriada.  

 

(*) Produção do talhão fertilizado com Superbio Ag Blend. 

Cultura Local Ano Tipo de 
ensaio 

Tipo de 
solo 

Produ- 
cão (*) 
(t/ha) 

Aumento de 
produção em 

relação à 
testemunha (**)  

Beterraba 
sacarina 

V. F. de 
Xira 

2000 4 
repetições 

Aluvião 56.3 2.8 t/ha   (5%)  

Milho (talhão 
beterraba 2000) 

V. F. de 
Xira 

2001 4 
repetições 

Aluvião 18.5 1.7 t/ha (9%)  

Milho (1º ano) V. F. de 
Xira 

2001 3 
repetições 

Aluvião  1.2 t/ha   (7%) 

Batata  Samouco  2000 2 
repetições 

Arenoso 59.3 3.4 t/ha   (6%)  

Couves  Aguçadoura 2000 3 
repetições 

Arenoso 69.0 12.1 t/ha (21%) 

Couve Coração Lourinhã 2005 Demons-
tração 

Arenoso 83,9 8,6 t/ha (11%) 

Brócolos Golegã 2000 2 
repetições 

Aluvião 11.5 2.4 t/ha (26%) 

Meloa em estufa Passil 2001 3 
repetições 

Arenoso 4.7 
kg/m2 

1.8 kg/m2 (64%) 

Nabo Montijo 2004 Demons-
tração 

Arenoso 14,2 2,6 t/ha (22%) 

Tomate 
indústria 

Montargil 2000 Demons-
tração 

 44.2 
(+) 

5.6 t/ha (15%)  

Tomate 
indústria 

Almeirim 2002 3 
repetições 

Arenoso 59.2 55.5 t/ha (61%) 

Tomate 
indústria 

Montes 
Velhos 

2004 Demons-
tração 

 115,2  2,3 t/ha (2%)  

Tomate 
indústria 

Vila Viçosa 2004 Demons-
tração 

 114,6  3,9 t/ha (4%)  

Milho forragem Igrejinha 2004 Demons-
tração 

 46,1 7,1 t/ha (18%) 

Pereira Óbidos 2005 Demons-
tração 

 26,3 11,0 t/ha (72%) 

Vinha  Reguengos 
Monsaraz 

2004 Demons-
tração 

 11,4 3,9 t/ha (52%) 

Vinha Douro 2000 3 
repetições 

Xisto 9.9 1,5 t/há (18%)  
 

Olival Moura 2004 Demons-
tração 

 4,3 0,5 t/ha (13%)  
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(**) A única diferença do talhão Superbio Ag Blend em relação à testemunha foi a aplicação 

de 20 l/ha de produto. Todos os talhões foram sujeitos às práticas culturais normalmente 

utilizadas em cada região. 

(+) Dados da 2ª colheita. A 1ª colheita foi efectuada sem controlo da produção. 

 

NITROTOP 

 

A eficácia da tecnologia UAS na diminuição das perdas por volatilização está comprovada 

no relatório “Influencia do revestimento com Trineem na volatilização de amoníaco de 

adubos ureico-amoniacais em dois solos de características distintas” – UTAD, Março de 

1999, cujos dados serviram para elaborar o seguinte gráfico: 
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A eficácia da tecnologia DCD em retardar a nitrificação do azoto, em diminuir a lixiviação do 

azoto e em aumentar a eficiência de utilização do azoto, está comprovada nos relatórios 

“Utilização de inibidores de nitrificação (2º ensaio com DCD)” UTAD, Janeiro 2002 e “Ensaio 

de vegetação com DCD” ISA, Janeiro 2002, cujos dados serviram, para elaborar os gráficos 

seguintes: 
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EFEITO INIBIDOR DE NITRIFICAÇÃO NO AZOTO DOS ADUBOS  NITROTOP 

ENSAIO DE INCUBAÇÃO AERÓBIA EM REACTORES EM SISTEMA  FECHADO 

SOLO ARENOSO 

EFEITO INIBIDOR DE NITRIFICAÇÃO NO AZOTO DOS ADUBOS  NITROTOP 

ENSAIO DE INCUBAÇÃO AERÓBIA EM REACTORES EM SISTEMA  FECHADO 

SOLO DE ALUVIÃO 
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AUMENTO DA EFICIÊNCIA DO AZOTO DOS ADUBOS NITROTOP 

ENSAIO EM VASOS COM LIXIVIAÇÃO 

CULTURA: TRIGO 

Fonte: Instituto Superior de Agronomia, 2002 

 

Foi publicado no Caderno de Campo – Campanha 2005, da ADP – Adubos de Portugal 

(2005) o seguinte ensaio: 
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NITROTECK 

 

O efeito da Tecnologia COAT foi rigorosamente medido em ensaios laboratoriais com 

colunas de lixiviação, tendo-se contabilizado uma redução das perdas de lixiviação de 24% 

de azoto, 41% do fósforo e 14% de potássio, num solo arenoso. 

 

Adubos 
Lixiviado 30 dias após a aplicação de 800 mg de 6-18-
27/kg de terra (*) 
N (mg) P2O5 (mg) K2O (mg) 

6-18-27 33,7 (70%) 27,4  (19%) 111,1 (51%) 
6-18-27 revestido c/ COAT 25,7 (54%) 16,3  (11%) 95,2 (44%) 
Redução do lixiviado 
consequência do COAT 

8 mg/kg 11,1 mg/kg 15,9 mg/kg 
24% 41% 14% 

Dose inicial de 6-18-27 48 mg 144 mg 216 mg 
 (*) Solo arenoso.  

 

Por outro lado, num ensaio em lisímetros (ISA, 2006), com azevém, a produção obtida por 

efeito de doses crescentes de adubo NPK convencional (0-0,4-0,8-1,2 g/lisímetro), foi de 5-

11-21-21 g de matéria seca/lisímetro, enquanto que o mesmo adubo NPK revestido com 

COAT produziu 5-12-22-27 g matéria seca/lisímetro. Conclui-se que a Tecnologia COAT 

produziu aumentos de produção até 29%. 

 

Adubos g/lisímetro de 
adubo 

Matéria verde 
g/lisímetro 

Efeito do 
COAT 

Matéria seca 
g/lisímetro 

Efeito do 
COAT 

 0,0 18  5  
 
6-18-27 

0,4 63  11  
0,8 130  21  
1,2 117  21  

6-18-27 
+ COAT 

0,4 67 + 6% 12 + 9% 
0,8 134 + 3% 22 + 5% 
1,2 170 + 31% 27 + 29% 
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Num outro ensaio em vasos (ISA, 2006), em milho, doses de adubação NPK de 0-0,75-1,5 g 

de adubo/vaso, resultaram em produções do adubo NPK convencional de 7-67-102 g de 

matéria seca/vaso, que contrastam com as produções do adubo NPK revestido com COAT 

de 7-78-103 g de matéria seca/vaso. Conclui-se assim que a Tecnologia COAT resultou 

num aumento de produção de 16%. 

 

 

 

 

 

 

 

Estes ensaios, rigorosos e independentes, que comprovam os efeitos da Tecnologia COAT, 

são apenas alguns exemplos do tipo de respostas que se podem alcançar e uma garantia 

de obtenção dos benefícios.  

 

AMICOTE 

 

A ADP estudou exaustivamente o HUMATO HLB em ensaios em lisímetros e em vasos no 

ISA – Instituto Superior de Agronomia, e em diversas culturas em todo o país, de 2000 a 

2003. Em 2003 os ensaios foram realizados já com os adubos Amicote formulados 

comercialmente com os equilíbrios 7-18-14 e 6-12-25. Arroz, beterraba sacarina, milho, 

batata, e várias culturas hortícolas e horto-industriais, foram sujeitas à actividade de 

experimentação e demonstração da ADP, tendo como principais resultados os aumentos da 

precocidade, melhor desenvolvimento vegetativo, diminuição do teor de humidade nos 

cereais e aumentos de produção até 46%, acompanhados dos inerentes aumentos do 

rendimento líquido dos agricultores. 

Adubos g/vaso de 
adubo 

Matéria 
verde 
g/vaso 

Efeito do 
COAT 

Matéria 
seca 
g/vaso 

Efeito do 
COAT 

 0,0 51  7  
10-10-10 0,75 463  67  

1,5 630  102  
10-10-10  
+ COAT 

0,75 526 + 14% 78 + 16% 
1,5 675 + 7% 103 + 1% 
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ENSAIO EM LISÍMETROS. EFEITO NA PRODUÇÃO DE AZEVÉM,  NA NUTRIÇÃO 

AZOTADA E NA LIXIVIAÇÃO DO AZOTO. ISA. Lisboa. 2000 . 

Tratamentos Dose 

Produção Aumento de 

azoto (N) na 

biomassa 

Matéria verde 

g/lisímetro 

Matéria seca 

g/lisímetro 

Testemunha sem 

adubação 

  0 g/lisímetro  193         24  

NPK 6-12-12 
30 g/lisímetro 

274 (+42%) 32 (+33%)  

NPK 6-12-12 + 3% HLB 291 (+51%) 33 (+38%)  + 3% 

NPK 6-12-12 
60 g/lisímetro 

253 (+31%) 29 (+21%)  

NPK 6-12-12 + 3% HLB 269 (+39%) 31 (+29%)  + 8% 

NPK 6-12-12 
90 g/lisímetro 

191    (-1%) 24   (+0%)  

NPK 6-12-12 + 3% HLB 207   (+7%) 26   (+8%) +12% 

 

Principais resultados: 

• O adubo NPK com 3% de Humato HLB proporcionou aumentos de produção. O 

resultado mais favorável foi um aumento de 51% de matéria verde e de 38% de matéria 

seca. 

• O Humato HLB conduziu a um aumento da assimilação do azoto de 3 a 12%.  

• O Humato HLB fez diminuir a proporção de azoto lixiviado.  

 

ENSAIO EM LISÍMETROS. EFEITO NA PRODUÇÃO DE COUVE R EPOLHO. ISA. Lisboa. 

2003. 

Tratamentos 

Dose de 
Humato 
HLB 
(*) 

Produção 
Matéria verde 
kg/ha (*) 

Matéria seca 
kg/ha (*) 

Testemunha            75493           7874 
Humato HLB  80 kg/ha          79872 (+ 6%)           8373 (+6%) 
(*) Valores de cada lisímetro (1 m2) convertidos para kg/ha. 

 

Principais resultados: 

• - O Humato HLB proporcionou um aumento de produção equivalente a 4.4 t/ha de 

couves (+6%) equivalentes à produção comercial.   
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ENSAIO EM VASOS. EFEITO NA PRODUÇÃO E NUTRIÇÃO AZOT ADA DO MILHO. ISA. 

Lisboa. 2003. 

Tratamentos 
Dose de 

Humato HLB 
(*) 

Produção Azoto foliar 
Matéria verde 

g/vaso 
Matéria seca 

g/vaso 
g/kg 

Testemunha   172 16 31 
Humato HLB  40 kg/ha 182 (+ 6%) 19 (+18%) 33 (+6%) 
(*) Valor convertido para kg/ha. 

 

Principais resultados: 

• O Humato HLB proporcionou aumentos de produção da matéria verde e matéria seca do 

milho de 6% e 18%, respectivamente.  

• O teor foliar de azoto nas plantas fertilizadas com o Humato HLB foi 6% superior à 

testemunha, o que conjugado com uma maior produção de matéria seca, comprova uma 

extracção superior de azoto e uma nutrição azotada mais eficiente. 

 

ARROZ. AUMENTOS DE PRODUÇÃO, MENOR HUMIDADE À COLHE ITA E MAIOR 

QUALIDADE DO GRÃO. Coimbra. 2002. 

Local Agricultor Área dos talhões 
S. João do Campo. Coimbra. Joaquim Mendes. 13500 m2. 
Dose de HUMATO HLB Data de sementeira Data de colheita 
7 kg/ha (o equivalente a 1.5% no 
adubo, com uma adubação de 
fundo de 450 kg/ha).  

29-4-02 07-10-02. 

 

Produção, Qualidade e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção  
13% 

humidade 
(kg/ha) 

Humida
de à 

colheita 
(%) 

Refugo  
(T – trincas, V – 
verdetes, D – 
danificados) 

Aumento do 
rendimento bruto 

(euros/ha) 

Adubação tradicional 
do agricultor 3850 18 

25.3% 
(T – 21.5%, V – 
2.8%, D – 1%) 

- 

Adubação tradicional 
do agricultor + 
HUMATO HLB 

4200 15 
20.2% 

(T – 13.6%, V – 
5.6%, D – 1%) 

105 

%  aumento + 9 - 16  7 
 

Principais resultados: 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 350 kg/ha (+ 9%), acompanhado por 

uma diminuição da percentagem de humidade à colheita e de refugo. 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 105 euros/ha, como resultado directo da 

aplicação do HUMATO HLB. 
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MILHO GRÃO FAO 600. AUMENTOS DE PRODUÇÃO E MENOR HU MIDADE À 

COLHEITA. Vila Franca de Xira. 2000. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Porto Alto. Vila Franca de Xira. José Henriques Casquinha. 200 m2. 
Dose de HUMATO HLB Data de sementeira Data de colheita 
20 kg/ha (o equivalente a 2.5% no 
adubo, com uma adubação de 
fundo de 800 kg/ha).  

15-4-01 26-09-01. 

 

Produção, Qualidade e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção  14% 
humidade (t/ha) 

Humidade à 
colheita (%) 

Aumento do rendimento 
bruto (euros/ha) 

Adubação tradicional do 
agricultor 16.36 25.11 - 

Adubação tradicional do 
agricultor + HUMATO HLB 17.51 24.88 165 

%  aumento 7 - 1 7 
 

Principais resultados: 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 1.2 t/ha (+ 7%), acompanhado por 

uma ligeira diminuição da humidade à colheita. 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 165 euros/ha, como resultado directo da 

aplicação do HUMATO HLB. 

 

MILHO GRÃO FAO 600. AUMENTOS DE PRODUÇÃO. Benavente . 2003. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Porto Alto. Benavente. Eduardo Mendia. 2 ha. 
Adubação AMICOTE Testemunha Datas  

AMICOTE 6-12-25 - 600 kg/ha FERTIFOS 7-18-25 - 500 
kg/ha 

Sementeira: 24-5-03 
Colheita:  

 

Produção, Qualidade e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção  14,5% 
humidade (t/ha) 

Humidade à 
colheita (%) 

Aumento do rendimento 
bruto (euros/ha) 

Adubação tradicional do 
agricultor 14.51 32.4 - 

Adubação AMICOTE 15.47 34.3 150 
%  aumento 7 6 7 
 

Principais resultados: 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 1 t/ha (+ 7%), acompanhado por um 

aumento da humidade à colheita. 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 150 euros/ha, como resultado directo do 

Amicote.  
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MILHO GRÃO FAO 600. AUMENTOS DE PRODUÇÃO. Coruche. 2003. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Couço. Coruche. Manuel Paim. 2 ha. 
Adubação AMICOTE Testemunha Datas  

AMICOTE 7-18-14 - 600 kg/ha 
DAP – 200 kg/ha 
Cloreto de Potássio – 140 
kg/ha  

Sementeira:  
Colheita:  

 

Análises foliares  

 N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 
% na matéria seca ppm na matéria seca 

Testemunha 2.92 0.27 1.98 0.46 0.24 0.24 4 10 65 30 21 
AMICOTE 3.24 0.30 1.87 0.55 0.28 0.29 4 12 75 37 24 
 

Produção, Qualidade e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção  14,5% 
humidade 

(t/ha) 

Humidade à 
colheita 

(%) 

Aumento do rendimento 
bruto 

(euros/ha) 
Adubação tradicional do 
agricultor 15.0 18.7 - 

Adubação AMICOTE 17.9 21.6 435 
%  aumento 19 16 19 
 

Principais resultados: 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 2.9 t/ha (+ 19%), acompanhado por 

um aumento da humidade à colheita. 

• Maiores teores foliares de N, P, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn e Zn. 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 435 euros/ha, como resultado directo do 

Amicote.  

 

MILHO GRÃO FAO 600. AUMENTOS DE PRODUÇÃO. Coimbra. 2003. 

Local Agricultor Área dos talhões 
São Silvestre. Coimbra. António José Marques. 1 ha. 
Adubação AMICOTE Testemunha Datas  
AMICOTE 6-12-25 - 500 kg/ha 
Starter 160 – 100 kg/ha 
+ Sulfazoto 30% - 700 kg/ha 

Adubo 7-14-14 – 700 kg/ha 
+ Nitro 27% - 900 kg/ha 

Sementeira: 8-3-03 
Colheita: 17-09-03. 
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Produção, Qualidade e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção  14,5% 
humidade 
(t/ha) 

Humidade à 
colheita  
(%) 

Aumento do rendimento 
bruto 
(euros/ha) 

Adubação tradicional do 
agricultor 11.54 23.0 - 

Adubação AMICOTE 15.66 24.6 620 
%  aumento 36 7 36 
 

Principais resultados: 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 4.12 t/ha (+ 36%), acompanhado por 

um ligeiro aumento da humidade à colheita. 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 620 euros/ha, como resultado directo dos 

adubos ADP.  

 

MILHO GRÃO CICLOS FAO 200. AUMENTO DE PRODUÇÃO. Mon temor-o-Velho. 2002. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Meãs. Montemor-o-Velho. José Manuel Branco. 10000 m2. 
Dose de HUMATO HLB Data de sementeira Data de colheita 
11 kg/ha (o equivalente a 1.5% no 
adubo, com uma adubação de 
fundo de 700 kg/ha).  

13-6-02 18-10-02. 

 

Produção, Qualidade e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção (média 
de 6 variedades) 
14% humidade 

(t/ha) 

Humidade à 
colheita (média de 
6 variedades) (%) 

Aumento do 
rendimento 

bruto (euros/ha) 

Adubação tradicional do 
agricultor 12.79 25.4 - 

Adubação tradicional do 
agricultor + HUMATO 
HLB 

13.29 26.6 68 

%  aumento + 4 + 5 + 4 
 

Principais resultados: 

• Nas 6 variedades em estudo, aumento de produção em relação à testemunha de 0.5 t/ha 

(+ 7%), acompanhado por um ligeiro aumento da humidade à colheita. 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 68 euros/ha, como resultado directo da 

aplicação do HUMATO HLB. 

 



xlix 
 

MILHO GRÃO FAO 200 vs FAO 400. AUMENTOS DE PRODUÇÃO . Montemor-o-Velho. 

2003. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Carapinheira. Montemor-o-Novo. José Pedro Louro. 0.7 ha. 
Adubação AMICOTE (FAO 200) Testemunha (FAO 400) Datas  

AMICOTE 6-12-25 - 600 kg/ha 
Starter 160 – 100 kg/ha 
+ Sulfazoto 30% - 700 kg/ha  

FERTIFOS 8-18-15 - 600 
kg/ha 
Starter 160 – 200 kg/ha 
+ Nitromagnésio 26% - 900 
kg/ha  

Sementeira: 13-5-03 
Colheita: 17-09-03. 

 

Produção, Qualidade e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção  
14,5% 

humidade (t/ha) 

Humidade à 
colheita (%) 

Aumento do rendimento 
bruto (euros/ha) 

Adubação tradicional do 
agricultor (FAO 400) 8.8 26.2 - 

Adubação AMICOTE (FAO 
200) 9.8 21.4 150 

%  aumento 11 - 19% 11 
 

Principais resultados: 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 1.0 t/ha (+ 11%), apesar de ser  um 

ciclo mais curto, e menor humidade à colheita. 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 150 euros/ha, como resultado directo da 

adubação com Amicote e Sulfazoto.  

 

MILHO GRÃO FAO 500. AUMENTOS DE PRODUÇÃO. Montemor- o-Velho. 2003. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Meãs. Montemor-o-Novo. António Cascão. 0.5 ha. 
Adubação AMICOTE Testemunha Datas  

AMICOTE 6-12-25 - 750 kg/ha FERTIFOS 7-18-25 – 750 
kg/ha 

Sementeira: 13-5-03 
Colheita: 17-09-03. 

 

Produção, Qualidade e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção  14,5% 
humidade (t/ha) 

Humidade à 
colheita (%) 

Aumento do 
rendimento bruto 

(euros/ha) 
Adubação tradicional do 
agricultor 12.8 25.6 - 

Adubação AMICOTE 13.4 24.9 90 
%  aumento 4 - 3 12 
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Principais resultados: 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 0.6 t/ha (+ 4%), acompanhado por 

uma ligeira diminuição da humidade à colheita. 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 90 euros/ha, como resultado directo dos 

adubos ADP.  

 

MILHO FORRAGEM. AUMENTOS DE PRODUÇÃO DE MATÉRIA VER DE E MATÉRIA 

SECA. Póvoa do Varzim. 2002. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Pedrinha. Estela. Póvoa do 
Varzim. Paulo Jorge Lopes Moreira. 7615 m2. 

Dose de HUMATO HLB Data de sementeira Data de colheita 
13 kg/ha (o equivalente a 1.5% no 
adubo, com uma adubação de 
fundo de 850 kg/ha).  

21-5-02 5-10-02. 

 

Produção, Qualidade e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção  de 
Matéria 
Verde 
(t/ha) 

Produção  
de Matéria 

Seca 
(t/ha) 

Matéria 
Seca 
(%) 

Cinzas na 
Matéria 

seca (%) 

Proteína 
(%) 

 

Adubação 
tradicional do 
agricultor 

71.94 17.25 24.0 
3.98 9.2 

Adubação 
tradicional do 
agricultor + 
HUMATO HLB 

75.50 18.20 25.1 

4.49 10.5 

%  aumento + 5 + 6 + 5 + 13 + 14 
 

Principais resultados: 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 3.6 t/ha (+ 5%) de matéria verde e 

0.95 t/ha (+ 6%) de matéria seca.  

• Aumento do teor de matéria seca, de cinzas e de proteína bruta da forragem produzida, 

como resultado directo da aplicação do HUMATO HLB. 
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BETERRABA SACARINA. AUMENTOS DE PRODUÇÃO E QUALIDAD E. Vila Franca de 

Xira. 2000. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Porto Alto. Vila Franca de Xira. José Henriques Casquinha. 200 m2. 
Dose de HUMATO HLB Data de sementeira Data de colheita 
20 kg/ha (o equivalente a 2.5% no 
adubo, com uma adubação de 
fundo de 800 kg/ha).  

23-11-99 10-06-00. 

 

Produção, Qualidade e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção  
(t/ha) 

Polarização  
(%) 

Aumento do 
rendimento bruto 
(euros/ha) 

Adubação  
tradicional do agricultor 54.6 19.4 - 

Adubação tradicional do 
agricultor + HUMATO HLB 55.8 19.6 110 

%  aumento 2 1 3 
 

Principais resultados: 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 1.2 t/ha (+ 2%), acompanhado por 

aumento da polarização. 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 110 euros/ha, como resultado directo da 

aplicação do Humato HLB. 

 

BETERRABA SACARINA. AUMENTO DE PRODUÇÃO. Elvas. 200 2. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Caia. Elvas. João José Simão Ramalho. 1000 m2. 
Dose de HUMATO HLB Data de sementeira Data de colheita 
11 kg/ha (o equivalente a 1.5% no 
adubo, com uma adubação de 
fundo de 750 kg/ha).  

Março 02 7-08-02. 

 

Produção, Qualidade e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção 
(t/ha) 

Polarização 
(%) 

Adubação  
tradicional do agricultor 72.0 16 

Adubação tradicional do agricultor + 
HUMATO HLB Não contabilizada. 

Principais resultados: 

 

Principais resultados: 

•  Melhor desenvolvimento vegetativo durante todo o ciclo. Maior produção à colheita, 

evidenciada por raízes de maior peso e dimensão, e menos raízes podres.  O 

agricultor pretende utilizar o mesmo adubo em futuras sementeiras. 
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TOMATE PARA INDÚSTRIA. AUMENTOS DE PRODUÇÃO. Aljust rel. 2003. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Aljustrel. Joaquim Banza. 2 ha. 
Adubação AMICOTE Testemunha Datas  

AMICOTE 6-12-25 - ??? kg/ha Adubos específicos da 
concorrência. 

Plantação: 
Colheita: 12-09-03. 

 

Produção, Qualidade e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção  
Comercial 

(t/ha) 

Produção total 
(t/ha) 

Aumento do 
rendimento bruto 

(euros/ha) 
Testemunha 66.4 72.8 - 
Adubação AMICOTE 74.3 82.6 ??? 
%  aumento 12 13 12 
 

Principais resultados: 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 7.9 t/ha de produção comercial e 

de 9.7 t/ha de produção total. 

 

BATATA, VR. ASTERIX. AUMENTOS DE PRODUÇÃO E DE QUAL IDADE. Alcochete. 

2000. 

Local Agricultor Área dos talhões 
São Francisco. Alcochete. Luís Caetano. 200 m2. 
Dose de HUMATO HLB Data de sementeira Data de colheita 
20 kg/ha (o equivalente a 2% no 
adubo, com uma adubação de fundo 
de 1000 kg/ha). 

5-1-00 31-05-00. 

 

Produção, Qualidade e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção não 
comercial 

(t/ha) 

Produção 
comercial 

(t/ha) 

Aumento do 
rendimento bruto 

(euros/ha) 
Adubação tradicional do 
agricultor 5.3 55.9 - 

Adubação tradicional do 
agricultor + HUMATO HLB 4.4 58.7 560 

%  aumento - 17% + 5% + 5% 
 

Principais resultados: 

• Aumento de produção comercial em relação à testemunha de 2.8 t/ha (+ 5%). Maior 

percentagem de produção comercial, ie, diminuição do volume de batata não comercial.  

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 560 euros/ha, como resultado directo da 

aplicação do Humato HLB. 
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BATATA, VR. MARC PEER. AUMENTOS DE PRODUÇÃO. Odemir a. 2002. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Touril. Zambujeira. Odemira. Acácio Matias Pereira. 8000 m2. 
Dose de HUMATO HLB Data de sementeira Data de colheita 
15 kg/ha (o equivalente a 1.5% no 
adubo, com uma adubação de fundo 
de 1000 kg/ha).  

25-4-02 1-07-02. 

 

Produção e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção não 
comercial 
(t/ha) 

Produção 
comercial  
(t/ha) 

Aumento do rendimento 
bruto 
(euros/ha) 

Adubação tradicional do 
agricultor 20.7 (32%) 43.8 - 

Adubação tradicional do 
agricultor + HUMATO HLB 19.0 (25%) 55.9 3306  

%  aumento - 8% + 27% + 27% 
 

Principais resultados: 

• Aumento de produção comercial em relação à testemunha de 12.1 t/ha (+ 27%). Maior 

percentagem de produção comercial, ie, diminuição do volume de batata não comercial.  

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 3306 euros/ha, como resultado directo da 

aplicação do Humato HLB. 

 

CENOURA. AUMENTO DE PRODUÇÃO E DIMINUIÇÃO DO REFUGO . Alcochete. 2001. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Samouco. Alcochete. Luís Caetano. 45 m2. 4 repetições. 
Dose de HUMATO HLB Data de sementeira Data de colheita 
20 kg/ha. (o equivalente a 1.3% no 
adubo, com uma adubação de fundo 
de 1500 kg/ha). 

8-10-01 2-05-02. 

Produção, Qualidade e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção 
Comercial  
(t/ha) 

Refugo  
(%) 

Aumento do 
rendimento bruto 
(euros/ha) 

Adubação tradicional do 
agricultor 68.69 12.1 - 

Adubação tradicional do 
agricultor + HUMATO HLB 79.51 9.1 2705 

%  aumento 16 - 25% 16 
 

Principais resultados: 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 10.82 t/ha (+ 16%), acompanhado 

por uma diminuição da percentagem de produção não comercial (refugo). 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 2705 euros/ha, como resultado directo da 

aplicação do HUMATO HLB. 
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MELÃO, Vr. BRANCO DO RIBATEJO. AUMENTO DE PRODUÇÃO DA 1ª COLHEITA. 

Moura. 2002. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Moura. Joaquim Teles. 10000 m2. 
Dose de HUMATO HLB Data de plantação Data de colheita 
8 kg/ha (o equivalente a 1.5% no adubo, 
com uma adubação de fundo de 500 kg/ha).  1ª -  

2ª - 08-08-02. 
 

Produção e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção  
1ª colheita 

(t/ha) 

Produção 
2ª colheita 

(t/ha) 

Aumento do 
rendimento bruto 

(euros/ha) 
Adubação  
tradicional do agricultor 7.7 26.2 - 

Adubação tradicional do 
agricultor + HUMATO HLB 13.3 19.5 978 

%  aumento + 73 - 26 + 12 
 

Principais resultados: 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 5.6 t/ha (+ 73%) na 1ª colheita mas 

diminuição de produção de 6.7 t/ha na 2ª colheita. 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 978 euros/ha, como resultado directo da 

maior valorização da 1ª colheita (400 euros/t) comparativamente com a 2ª colheita 

(187.5 euros/t). 

 

PIMENTO. AUMENTO DE PRODUÇÃO E MAIOR PRECOCIDADE. M ontemor-o-Velho. 

2002. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Meãs. Montemor-o-Velho. José Monteiro Simões. 5000 m2. 
Dose de HUMATO HLB Data de plantação Data das colheitas 
9 kg/ha (o equivalente a 1.5% no 
adubo, com uma adubação de 
fundo de 600 kg/ha). 

20-05-02 
1ª - 14-08-02 
2ª - 23-08-02 
3ª - 20-09-02 
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Produção e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Produção  
1ª colheita 

(t/ha) 

Produção 
2ª colheita 

(t/ha) 

Produção 
3ª colheita 

(t/ha) 

Produ-
ção total 

(t/ha) 

Aumento do 
rendimento bruto 

(euros/ha) 
Adubação tradicio-
nal do agricultor 6.7 6.9 10.8 24.4  

% do total 27 28 45   
Peso médio dos 
frutos 159 175 174   

Adubação tradicio-
nal do agricultor + 
HUMATO HLB 

11.0 12.3 12.2 35.5 1500 

% do total 31 34 35   
Peso médio dos 
frutos 190 185 210   

%  aumento de 
produção + 64 + 78 + 13 + 45 + 45 

 

Principais resultados: 

• Maior precocidade das colheitas. As duas primeiras colheitas a representarem 55% da 

produção total na adubação tradicional e 65% da produção total como resultado da 

fertilização com o HUMATO HLB. 

• Aumento total de produção em relação à testemunha de 11.1 t/ha (+ 45%), 

acompanhado pelo aumento do peso médio dos frutos em todas as colheitas.  

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 1500 euros/ha, como resultado directo da 

aplicação do HUMATO HLB. 

 

COUVE BROCOLO. AUMENTOS DE PRODUÇÃO. Golegã. 2000. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Golegã Aníbal Mendes 200 m2. 
Dose de HUMATO HLB Data de plantação Data de colheita 
20 kg/ha (o equivalente a 2.5% no 
adubo, com uma adubação de 
fundo de 800 kg/ha).  

26-06-00 7-11-00. 

 

Produção e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Peso médio 
das “cabeças” 
(g) 

Produção  
(t/ha) 

Aumento do 
rendimento bruto 
(euros/ha) 

Adubação tradicional do agricultor 421 9.1 - 
Adubação tradicional do agricultor + 
HUMATO HLB 509 10.7 400 

%  aumento 21 18 18 
 



lvi 
 

Principais resultados: 

• Aumento do peso médio das cabeças. 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 1.6 t/ha (+ 18%). 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 400 euros/ha, como resultado directo da 

aplicação do Humato HLB. 

 

COUVE BROCOLO. AUMENTOS DE PRODUÇÃO. Coimbra. 2002.  

Local Agricultor Área dos talhões 
S. Martinho do Campo. Coimbra. José Costa 3000 m2 
Dose de HUMATO HLB Data de plantação Data de colheita 
15 kg/ha (o equivalente a 1.5% no 
adubo, com uma adubação de 
fundo de 1000 kg/ha).  

10-08-02 1ª - 18-10-02. 
2ª - 24-10-02  

 

Produção e Rendimento bruto 

Tratamentos 
Peso médio 

das 
“cabeças” (g) 

Produção 
(t/ha) 

Aumento do 
rendimento bruto 

(euros/ha) 
Adubação tradicional do agricultor 214 18.1 - 
Adubação tradicional do agricultor + 
HUMATO HLB 244 22.7 1150 

%  aumento 14 25 25 
 

Principais resultados: 

• Aumento do peso médio das cabeças. 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 4.6 t/ha (+ 25%). 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 1150 euros/ha, como resultado directo da 

aplicação do Humato HLB. 

 

COUVE BROCOLO. AUMENTOS DE PRODUÇÃO. Coimbra. 2002.  

Local Agricultor Área dos talhões 
S. Martinho do Campo. Coimbra. António Melo 8600 m2 
Dose de HUMATO HLB Data de plantação Data de colheita 
11 kg/ha (o equivalente a 1.5% no 
adubo, com uma adubação de 
fundo de 750 kg/ha).  

7-08-02 1ª - 16-10-02. 
2ª - 23-10-02  

 

Produção e Rendimento bruto 

Tratamentos Peso médio das 
“cabeças” (g) 

Produção 
(t/ha) 

Aumento do 
rendimento bruto 

(euros/ha) 
Adubação tradicional do agricultor 186 18.3 - 
Adubação tradicional do agricultor 
+ HUMATO HLB 278 25.9 1900 

%  aumento + 49 + 42 + 42 
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Principais resultados: 

• Aumento do peso médio das cabeças. 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 7.6 t/ha (+ 42%). 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 1900 euros/ha, como resultado directo da 

aplicação do Humato HLB. 

 

COUVE CORAÇÃO. AUMENTO DE PRODUÇÃO. Póvoa do Varzim . 2000. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Aguçadora. Póvoa do Varzim. José Carlos Alves. 144 m2. 
Dose de HUMATO HLB Data de plantação Data de colheita 
20 kg/ha (o equivalente a 2.5% no 
adubo, com uma adubação de 
fundo de 800 kg/ha). 

1-06-00 14-11-00. 

 

Produção e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Peso médio 
das couves 

(g) 

Produção 
(t/ha) 

Aumento do 
rendimento 

bruto 
(euros/ha) 

Adubação  
tradicional do agricultor 833 56.9 - 

Adubação tradicional do agricultor + 
HUMATO HLB 925 63.1 930 

%  aumento 11 11 11 
 

Principais resultados: 

• Aumento do peso médio das cabeças. 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 6.2 t/ha (+ 11%). 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 930 euros/ha, como resultado directo da 

aplicação do Humato HLB. 

 

COUVE REPOLHO. AUMENTO DE PRODUÇÃO E DE PRECOCIDADE . Póvoa do 

Varzim. 2002. 

Local Agricultor Área dos talhões 
Estela. Póvoa do Varzim. Manuel António. 740 m2. 
Dose de HUMATO HLB Data de plantação Data de colheita 
10 kg/ha (o equivalente a 1.5% no 
adubo, com uma adubação de 
fundo de 700 kg/ha). 

18-05-02 19,22,25-07-02. 
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Produção e Rendimento bruto 

 
Tratamentos 

Peso médio 
das couves 

(kg) 

Produção 
de refugo 

(t/ha) 

Produção 
comercial 

(t/ha) 

Produção 
total 
(t/ha) 

Aumento do 
rendimento bruto 

(euros/ha) 
Adubação  
tradicional do 
agricultor 

1.400 17.7 80.8 98.5 - 

Adubação 
tradicional do 
agricultor + 
HUMATO HLB 

1.580 15.9 90.8 106.7 3000 

%  aumento + 13 - 10 + 12 + 8 + 12 
 

Principais resultados: 

• Aumento do peso médio das cabeças. Menor percentagem de refugo. 

• Maior precocidade das colheitas. As duas primeiras colheitas a representarem 62% da 

produção total na adubação tradicional e 65% da produção total como resultado da 

fertilização com o HUMATO HLB. 

• Aumento de produção em relação à testemunha de 10 t/ha (+ 12%). 

• Aumento do rendimento bruto do agricultor de 3000 euros/ha, como resultado directo da 

aplicação do Humato HLB. 

 

FERTIJET 

Realizaram-se alguns ensaios com Fertijet em culturas onde a prática corrente dos 

agricultores é, por uma questão de racionalidade económica, não adubar ou adubar apenas 

com azoto à sementeira, como é o caso do girassol e da colza. É o resultado desses 

ensaios que de seguida se apresentam. 

 

ENSAIO EM GIRASSOL DE SEQUEIRO (8 variedades) 

Beja. 2007 

Agricultor: Universidade de Évora 

Local: Herdade de Almocreva  

Repetições: 4 

 

Tratamentos: 1 - Testemunha  

 2 – FERTIJET 22 (100 kg/ha) 

 3 – FERTIFOS 7-14-14 (150 kg/ha) 

Modo de aplicação dos produtos: Adubação de fundo antes da sementeira 

Data da colheita: 27 de Agosto de 2007 
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Resultados e comentários: 

• Melhor resultado obtido com o FERTIJET, na média das 8 variedades, aumento de 39% 

(+ 558 kg/ha). Com o NPK temos um aumento de 5% (+ 74 kg/ha). 

• Uma das possíveis justificações para que o FERTIJET tenha obtido melhores resultados 

que o adubo NPK é o teor de N aplicado com esta adubação ser muito baixo (10.5 kg 

N/ha) quando comparado com o FERTIJET (22 kg N/ha). 

• Com o FERTIJET temos aumentos de produção em todas as variedades, aumentos de 

13 a 88%. Com o NPK temos aumentos de produção em 5 variedades, como se pode 

verificar através do quadro nº 2, aumentos de 1 a 82%.  

• A adubação da cultura só é viável utilizando-se o FERTIJET tanto a preços de Abril 07 

(sementeira) como a preços actuais, como se pode verificar pelos quadros 1 e 1.1. 

• Analisando o quadro 2 e 2.1 verificamos que os aumentos de produção em todas as 

variedades pagam a adubação com FERTIJET. Quando adubamos com o NPK apenas 

os aumentos de produção das variedades NKFERTI e NKKASTRI pagam a adubação 

realizada. 

 

Quadro 1 – Produção / Rentabilidade da cultura a pr eços de Abr./07 (média das 8 

variedades) 

Adubação Produção 
Média 
(kg/ha) 

Resposta 
à 

adubação 
(%) 

Rendimento 
Bruto 
(€/ha) 

Rendibilidade 
(€/ha)* 

Aumento 
Rendimento 

Bruto 
(€/ha) 

Testemunh
a 

1418.8 100 411 411  

FERTIJET 1977.1 139 573 545 134 
NPK 1492.7 105 433 395 - 
* Rendibilidade é a diferença entre o rendimento médio/ha e o custo da adubação/ha. 

Preço girassol campanha 07 – Autoleico (390 €/t), outros (entre 250 e 330 €/t), valor 

utilizado para os cálculos (290 €/t). Custo da adubação a preços de Abril/07 (Fertijet – 

28.3€/ha; NPK – 38.25€/ha) 

 

Quadro 1.1 – Produção / Rentabilidade da cultura a preços de Fev./08 (média das 8 

variedades) 

Adubação Produção 
Média 
(kg/ha) 

Resposta à 
adubação 

(%) 

Rendimento 
Bruto 
(€/ha) 

Rendibili-
dade 

(€/ha)* 

Aumento 
Rendimento 
Bruto (€/ha) 

Testemunha 1418.8 100 411 411  
FERTIJET 1977.1 139 573 537 126 
NPK 1492.7 105 433 374 - 
* Rendibilidade e é a diferença entre o rendimento médio/ha e o custo da adubação/ha. 
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Preço girassol campanha 07 – Autoleico (390 €/t), outros (entre 250 e 330 €/t), valor 

utilizado para os cálculos (290 €/t). Custo da adubação a preços de Fev. /08 (Fertijet – 36.2 

€/ha; NPK – 58.8 €/ha) 

 

Quadro 2 – Produção Variedade/Adubação/ Rentabilida de da cultura a preços de 

Abr./07 

Varieda-
des 

Adubação Produ-
ção 

(t/ha) 

Resposta 
à 

adubação 
(%) 

Rendimen
-to Bruto 

(€/ha) 

Rendibi-
lidade 
(€/ha)* 

Aumento 
Rendimento 

Bruto 
(€/ha) 

 
Sanay Mr 

Testemunha 1783.3 100 517 517  
FERTIJET 2516.7 141 730 702 184 
NPK 1700 95 493 455  

 
Sambro 

Testemunha 1983.3 100 575 575  
FERTIJET 2241.7 113 650 622 47 
NPK 1633.3 82 474 435  

 
Latino 

Testemunha 1450 100 421 421  
FERTIJET 1741.7 120 505 477 56 
NPK 1225 84 355 317  

 
Oleko 

Testemunha 1241.7 100 360 360  
FERTIJET 1508.3 121 437 409 49 
NPK 1350 109 392 353  

 
NX 
35607 

Testemunha 1333.3 100 387 387  
FERTIJET 2350 176 682 653 267 
NPK 1408.3 106 408 370  

 
NX 
43826 

Testemunha 1491.7 100 433 433  
FERTIJET 1850 124 537 508 76 
NPK 1500 101 435 397  

 
NKFERTI 

Testemunha 1108.3 100 321 321  
FERTIJET 2083.3 188 604 576 254 
NPK 1383.3 125 401 363 41 

 
NKKAST
RI 
(autoleico
) 

Testemunha 958.3 100 374 374  
FERTIJET 1525 159 595 566 193 
NPK 1741.7 182 679 641 267 

* Rendibilidade é a diferença entre o rendimento médio/ha e o custo da adubação/ha. 

Preço girassol campanha 07 – Autoleico (390 €/t), outros (entre 250 e 330 €/t), valor 

utilizado para os cálculos (290 €/t). Custo da adubação a preços de Abril/07 (Fertijet – 

28.3€/ha; NPK – 38.25€/ha) 
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Quadro 2.1 – Produção Variedade/Adubação/ Rentabili dade da cultura a preços de 

Fev./08 

Variedades Adubação Produ-
ção 

(kg/ha) 

Resposta à 
adubação 

(%) 

Rendimen
-to Bruto 

(€/ha) 

Rendibili-
dade 

(€/ha)* 

Aumento 
Rendimen
-to Bruto 

(€/ha) 
 
Sanay Mr 

Testemunha 1783.3 100 517 517  
FERTIJET 2516.7 141 730 694 176 
NPK 1700 95 493 434  

 
Sambro 

Testemunha 1983.3 100 575 575  
FERTIJET 2241.7 113 650 614 39 
NPK 1633.3 82 474 415  

 
Latino 

Testemunha 1450 100 421 421  
FERTIJET 1741.7 120 505 469 48 
NPK 1225 84 355 296  

 
Oleko 

Testemunha 1241.7 100 360 360  
FERTIJET 1508.3 121 437 401 41 
NPK 1350 109 392 333  

 
NX 35607 

Testemunha 1333.3 100 387 387  
FERTIJET 2350 176 682 645 259 
NPK 1408.3 106 408 350  

 
NX 43826 

Testemunha 1491.7 100 433 433  
FERTIJET 1850 124 537 500 68 
NPK 1500 101 435 376  

 
NKFERTI 

Testemunha 1108.3 100 321 321  
FERTIJET 2083.3 188 604 568 247 
NPK 1383.3 125 401 342 21 

 
NKKASTRI 
(autoleico) 

Testemunha 958.3 100 374 374  
FERTIJET 1525 159 595 559 185 
NPK 1741.7 182 679 620 247 

* Rendibilidade é a diferença entre o rendimento médio/ha e o custo da adubação/ha. 

Preço girassol campanha 07 – Autoleico (390 €/t), outros (entre 250 e 330 €/t), valor 

utilizado para os cálculos (290 €/t). Custo da adubação a preços de Abril/07 (Fertijet – 

36.2€/ha; NPK – 58.8€/ha) 

 

Quadro 3 – Produção das variedades (média das 3 adu bações) 

Variedades Produção 
(kg/ha) 

Sanay Mr 2000.0 
Sambro 1952.8 
Latino 1472.2 
Oleko 1366.7 
NX 35607 1697.2 
NX 43826 1613.9 
NKFERTI 1525.0 
NKKASTRI 1408.3 
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ENSAIO EM GIRASOL DE REGADIO. 

Ferreira do Alentejo. 2007 

Agricultor: Flora Mestrinho 

Repetições: 3 

Tratamentos: 1 - Testemunha  

 2 – FERTIJET 22 (245 kg/ha) 

 3 – SULFAZOTO 23 (235 kg/ha) 

Modo de aplicação dos produtos: Adubação de fundo antes da sementeira 

Data da colheita: 1 de Outubro de 2007 

 

Resultados e comentários 

• Melhor resultado obtido com o FERTIJET, na média das 6 variedades, aumento de 37% 

(+ 721 kg/ha). Com o SULFAZOTO temos um aumento de 11% (+ 220 kg/ha). 

• Com o FERTIJET temos aumentos de produção em todas as variedades excepto com o 

Sanbro, aumentos de 17 a 78%. Com o SULFAZOTO temos aumentos de produção em 

4 variedades, como se pode verificar através do quadro nº 2, aumentos de 13 a 52%.  

• A adubação da cultura só é viável utilizando-se o FERTIJET tanto a preços de Abril 07 

(sementeira) como a preços actuais, como se pode verificar pelos quadros 1 e 1.1. 

• Analisando o quadro 2 e 2.1 verificamos que os aumentos de produção em quase todas 

as variedades pagam a adubação com FERTIJET, excepto com as variedades Sanbro e 

Latino. Quando adubamos com o SULFAZOTO apenas os aumentos de produção das 

variedades Sanay, NX35607 e NKFERTI pagam a adubação realizada. 

• Uma das possíveis justificações para o facto de o FERTIJET ter obtido melhores 

resultados que o SULFAZOTO, é o facto de o SULFAZOTO ser um adubo com um azoto 

mais lento. Uma vez que os consumos de azoto são maiores na fase inicial do ciclo, os 

talhões adubados com SULFAZOTO poderão não ter tido disponível todo o azoto 

necessário para aquele momento ao contrário do FERTIJET que é um adubo com azoto 

mais rápido. 

 

Quadro 1 – Produção / Rentabilidade da cultura a pr eços de Abr./07 (média das 6 

variedades) 

Adubação Produção 
Média 
(kg/ha) 

Resposta à 
adubação 

(%) 

Rendimen-
to Bruto 
(€/ha) 

Rendibi-
lidade 
(€/ha)* 

Aumento 
Rendimento 
Bruto (€/ha) 

Testemunha 1956.8 100 567 567  
FERTIJET 2678.1 137 777 707 140 
SULFAZOTO 23 2176.5 111 631 564 - 
* Rendibilidade é a diferença entre o rendimento médio/ha e o custo da adubação/ha. 
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Preço girassol campanha 07 – Autoleico (390 €/t), outros (entre 250 e 330 €/t), valor 

utilizado para os cálculos (290 €/t). Custo da adubação a preços de Abril/07 (Fertijet - 

69.3€/ha; Sulfazoto 23 – 67.0€/ha) 

 

Quadro 1.1 – Produção / Rentabilidade da cultura a preços de Fev./08 (média das 6 

variedades) 

Adubação Produção 
Média 
(kg/ha) 

Resposta à 
adubação 

(%) 

Rendimento 
Bruto 
(€/ha) 

Rendibi-
lidade 
(€/ha)* 

Aumento 
Rendimento 
Bruto (€/ha) 

Testemunha 1956.8 100 567 567  
FERTIJET 2678.1 137 777 688 121.3 
SULFAZOTO 23 2176.5 111 631 537 - 
* Rendibilidade é a diferença entre o rendimento médio/ha e o custo da adubação/ha. 

Preço girassol campanha 07 – Autoleico (390 €/t), outros (entre 250 e 330 €/t), valor 

utilizado para os cálculos (290 €/t). Custo da adubação a preços de Fev. /08 (Fertijet – 

88.7€/ha; Sulfazoto 23 – 94.0€/ha) 

 

 

ENSAIO DE ADUBAÇÃO EM COLZA DE REGADIO. EXCELENTE R ESPOSTA DO 

FERTIJET, SULFAZOTO E TECNIFOL BORO. Beja. 2007/200 8 

 

Realizou-se em colaboração com a Escola Superior Agrária de Beja, um ensaio de 

adubação de cobertura de colza de regadio, com dois adubos azotados – Fertijet e Sulfazoto 

– e um adubo foliar – Tecnifol Boro. 

 

O ensaio foi instalado na Quinta da Saúde, em Beja, sendo conduzido pela equipa do 

Professor Manuel Patanita da ESAB, e tendo o apoio do COTR. 

 

Adubação de fundo: 250 kg/ha de  Foskamónio 122, constante em todo o ensaio. 

 

Adubação de cobertura: 3 níveis de adubação azotada – 30-60-90 kg N/ha – utilizando-se 2 

adubos – Fertijet 22 (7%SO3+2%MgO+0,2%B) e Sulfazoto 23 (40%SO3+0,02%B). Época: 

Estado de roseta. 

 

Adubação foliar: Tecnifol Boro – 2 litros/ha à floração. 
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Resultados de Campo 

 Adubo Nível de adubação 
de cobertura 

(kg N/ha) 

Adubação foliar 
com Tecnifol 

Boro 

Produção 
(kg/ha) 

 Fertijet 30 Testemunha 953 
 Fertijet 60 Testemunha 999 
 Fertijet 90 Testemunha 1360 
 Sulfazoto 30 Testemunha 564 
 Sulfazoto 60 Testemunha 1256 
 Sulfazoto 90 Testemunha 1510 
 Fertijet 30 Tecnifol 1102 
 Fertijet 60 Tecnifol 1204 
 Fertijet 90 Tecnifol 1463 
 Sulfazoto 30 Tecnifol 1268 
 Sulfazoto 60 Tecnifol 1487 
 Sulfazoto 90 Tecnifol 1501 
     
Média Fertijet   1180 
Média Sulfazoto   1264 (+7%) 
Média Sem adubação foliar   1107 
Média  Tecnifol   1337,5 (+21%) 
 

Comentários aos resultados: 

• Houve uma resposta linear à adubação azotada de cobertura para ambos os adubos. No 

presente ano, não se atingiu o nível máximo de adubação. 

• 90 kg/ha de Sulfazoto, o nível máximo de adubação azotada em ensaio, originou uma 

produção de 1510 kg/ha, enquanto que igual nível de adubação com Fertijet, originou 

uma produção de 1360 kg/ha. Esta diferença, 150 kg/ha, valorizando a colheita em 39 

cêntimos/kg, significa um acréscimo de rendimento bruto de 58,5 euros/ha. Dado que 

esta adubação com Sulfazoto custa mais 9 euros/ha, relativamente ao Fertijet, a 

utilização de Sulfato representou um incremento de rendimento correspondente a 50 

euros/ha. 

• A adubação com Tecnifol originou um aumento médio de produção de 230 kg/ha – 90 

euros/ha – o que compensa largamente o custo do produto e o custo da distribuição. 

 

TECNIFOL DEFENDER 

 

Os estudos para a avaliação do efeito biopesticida da quitosana foram coordenados pelo 

Instituto Superior de Agronomia. Nos ensaios in vitro a quitosana do Tecnifol Defender foi 

testada contra os Botryosphaeria sp., Neonectria liriodendri, Eutypa lata, Fomitiporia sp., 

Phaeomoniella chlamydospora, Phomopsis viticola. e Truncatella sp. Comprovou-se a sua 

eficácia biológica in vitro, isto é, inibição do desenvolvimento do micélio dos fungos 

Phomopsis sp. (escoriose americana) e Fomitiporia sp. (um dos fungos responsáveis por 

esca). Para os restantes fungos, em particular para Eutypa (eutipiose) e para N. liriodendri 
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(pé negro), a quitosana mostrou também alguma actividade biológica, inibindo o crescimento 

dos micélios.  

Nos ensaios in vivo videiras da casta Castelão (Periquita) foram postas a vegetar em 

substratos infestados de Neonectria liriodendri e Pa. chlamydospora, agentes do pé negro e 

da esca da videira. Os tratamentos foliares com Tecnifol Defender tiveram como 

testemunhas um ensaio em branco com água e 3 fungicidas de referência:  tebuconazole, 

carbendazim+flusilasol e ciprodinil+fludioxonil. O Tecnifol Defender aumentou 

significativamente a altura das plantas e o nº de raízes das plantas, e reduziu o 

desenvolvimento dos fungos, tendo tido um efeito melhor ou comparável aos fungicidas.  

Nos 3 anos de ensaios de campo instalados em Reguengos de Monsaraz, uma vinha 

enxertada com as castas Castelão e Aragonês, tinha sido sujeita a severos ataques de 

escoriose. Efectuaram-se 2 tratamentos nos estados fenológicos B/C (gomo de algodão 

/ponta verde) e C/D (ponta verde /saída das folhas), de acordo com as seguintes 

modalidades: controle em branco com água, piraclostrobina+metirame, azoxistrobina, e 

quitosana (Tecnifol Defender). Comprovou-se que a quitosana proporciona uma diminuição 

da incidência de escoriose (percentagem total de sarmentos infectados) e da severidade do 

ataque (área necrosada nos entrenós infectados), comparativamente com a ausência de 

tratamento; por outro lado, a quitosana tem um efeito semelhante aos fungicidas utilizados 

como testemunhas neste ensaio.  

Com o objectivo de avaliar a eficácia do Tecnifol Defender no controlo dos sintomas de 

escoriose, efectuaram-se 18 demonstrações nas principais regiões vitícolas do país – 

Vinhos Verdes, Douro, Dão, Bairrada, Ribatejo e Alentejo – nas castas Touriga Nacional, 

Trincadeira, Loureiro, Fernão Pires, Rabo de Ovelha, Cabernet Sauvignon e Pinot Noire. Os 

tratamentos foram efectuados na época mais apropriada, tendo como testemunhas a prática 

habitual do agricultor, nomeadamente a aplicação dos fungicidas Cabrio Top, Rhodax, 

Quadris, Quadris Max, Maestro M, mancozebe, enxofre, e o produto fosfanato de potássio. 

Verificou-se que a quitosana teve um comportamento bastante superior às testemunhas  em 

11 parcelas (critério: diferenças iguais ou superiores a 10%), e um comportamento 

semelhante aos produtos testemunhas nos restantes casos (critério: diferenças inferiores a 

10%), podendo-se concluir que o Tecnifol Defender pode substituir os fungicidas clássicos 

no controlo dos fungos das escorioses. 

 

TD VIDA 

 

Os benefícios agronómicos dos adubos revestidos de microrganismos benéficos, são 

comprovados por diversos resultados dos ensaios de campo. A título de exemplo, registam-

se os aumentos de produção proporcionados pelos adubos Fertigafsa TD VIDA em: 1) 

Ensaios em vaso no Instituto Superior de Agronomia – milho (1ª cultura) sem aumento de 
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produção, e trigo (2ª cultura, efeito residual) com um aumento de produção de 9% em 

relação à testemunha de fosfatos de Gafsa não revestido de microrganismos benéficos; 2) 

Ensaios de campo - cevada (Aljustrel, 2005/2006): +0,13 t gão/ha (+3%); forragem de 

triticale (Elvas, 2005/2006): +1,1 t m.s./ha (+14%); forragem (Alvalade, 2005/2006): +0,7 t 

m.s./ha (+7%); forragem de gramíneas e leguminosas (Montemor-O-Novo, 2006): +0,3 t 

m.s./ha (+4%); forragem de gramíneas (Zambujeira, 2007): +0,7 t m.s./ha (+17%); pastagem 

permanente de gramíneas e leguminosas (Mora, 2005/2006): +0,3 t m.s./ha (+3%); 

pastagem de regadio (Águas de Moura, 2005/2006): +1,8 t m.v./ha (+7%); batata (Montijo, 

2005): +3,2 t/ha (+16%).  

No que respeita aos aumentos de produção proporcionados pelos adubos Fertifos TD VIDA 

em ensaios de campo, podem indicar-se os seguintes: cenoura (Alcochete, 2005): +3,7 t/ha 

(+4%); cenoura (V.N.M.Fontes, 2007): +6,4 t/ha (+12%); batata (Montijo, 2005): 7,5 t/ha 

(+36%); batata (Cantanhede, 2006): 6,0 t/ha (+28%); batata (Montijo, 2007): 2,9 t/ha (+7%); 

forragem de gramíneas e leguminosas (Beja, 2007/2008): +0,5 t m.s/ha (+11%); aveia 

(Arraiolos, 2007/2008): +0,3 t grão/ha (+9%); cevada (Elvas, 2007/2008): +0,45 t grão/ha 

(+12%); trigo (Elvas, 2007/2008): + 0,23 t grão/ha (+6%), milho (Montemor-o-Novo, 2008): 

+1,3 t grão 14% hum./ha (+8%). Em muitos destes ensaios comprovou-se que adubar com 

80% da dose de adubo TD VIDA é tão ou mais eficaz do que adubar com 100% da dose de 

adubo equivalente sem a tecnologia TD VIDA. 

Na maioria dos ensaios TD VIDA verificam-se aumentos dos teores de nutrientes na matéria 

seca da biomassa produzida, e maiores extracções de azoto, fósforo e potássio, fruto da 

maior eficiência da adubação.  

 

FERTIJET ZIMACTIV 

 

Num ensaio em vaso realizado no ISA em colaboração com a FCUL, onde se compara o 

azoto Zimactiv com um azoto testemunha, comprova-se a maior eficiência de utilização do 

azoto do Zimactiv, 10,5% a 47,8% superior, uma maior eficiência agronómica do azoto, 20% 

a 25% superior, e uma maior produção de biomassa (aumentos até 36%) de trigo. Estes 

resultados são o resultado de uma maior actividade enzimática no sistema solo-planta, 

nomeadamente da nitrato-redutase.  

Outros ensaios de ensaios de campo e em vasos foram publicados no folheto espanhol da 

ADP/Intergal, conforme se pode observar em baixo: 
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TECNOLOGIA LZN   

 

Ensaios em câmara de crescimento e ensaios de campo em milho, conforme publicado nos 

folhetos da ADP, comprovam o interesse desta tecnologia: 
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TECNOLOGIA C-MOV  

 

Vários ensaios em câmara de cultivo realizados em Múrcia pelo CEBAS comprovam o efeito 

do C-MOV sobre a actividade microbiana do solo, a actividade enzimática, efeitos 

fitohormonais e resultados agronómicos ao nível da produção de biomassa, conforme se 

pode observar nas imagens em baixo. 
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A Tecnologia C-MOV tem também vindo a ser experimentado em ensaios de campo desde 

2008, tendo-se realizado mais de 30 ensaios em Portugal e Espanha. Os aumentos médios 

de produção obtidos pelo efeito da adição de C-MOV a um adubo químico, estão expressos 

no quadro abaixo. 

Cultura Aumento médio de produção em 
relação ao mesmo adubo sem C-MOV 

Aumento percentual 
de produção 

Cereais de Inverno (trigo 
e cevada) 418 kg/ha de grão + 11% 

Milho 1,42 t/ha de grão + 8% 
Beterraba sacarina 6,47 t/ha de raízes + 16% 
Batata 5,55 t/ha de tubérculos + 16% 
Vinha 1007 kg/ha de uva + 16% 
 


