
  

Certificado para a utilização em Agricultura Biológica. 
Certificado CAAE: CE/13609 
 
QUELATO DE FERRO 
ABONO CE 
 

CARACTERISTICAS 
Corretor sólido de carências de ferro com alta solubilidade e grande eficiência na prevenção e controle 
da clorose férrica.  A sua formulação com ferro quelatado por EDDHSA assegura uma alta e rápida assi-
milação pelas raízes graças à alta estabilidade de este quelato no solo. FERROLIN EDDHSA 6% Fe está 
especialmente formulado para a sua aplicação tanto em solos ácidos como alcalinos, dada a sua grande 
estabilidade (pH entre 3 y 11). Permite a sua aplicação tanto nos distintos sistemas de rega como apli-
cação local ao solo. 
 

CONTEÚDO DECLARADO % m/m 
Ferro (Fe) solúvel em água 6,0  
Ferro (Fe) orto-orto quelatado por EDDHSA 4,0 
Ferro quelatado. Fracção quelatada (EN 115451:2008) 6,0 

Intervalo de pH que garanta uma boa estabilidade da fracção quelatada: pH entre 3 e 11 
 

INDICAÇÃO DE CULTURAS, DOSES E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO ADEQUADAS 
Aplicação através do sistema de irrigação ou por aplicação local ao solo, à base da planta ou árvore é 
recomendado. 
 

CULTURA DOSES 
Plantas jovens 4-15 g/pé 

Árvores de 3-5 anos 10-30 g/pé 
Árvores em plena produção 15-100 g/pé 
Cloroses muito acentuadas 75-150 g/pé 

Bananeira, videaira é arbustos 8-15 g/planta 
Hortícolas de ciclo longo 10-20 kg/ha 
Hortícolas de ciclo curto 5-10 kg/ha 

O produto perde parcialmente a sua eficácia ao ser exposto à luz natural. Por esta razão, recomenda-se 
aplicar o produto diretamente ao solo por injeção, por rega gota a gota, e evitar os momentos do dia de 
maior insolação, ou localmente, em regos que devem cobrir após a aplicação do produto. 
 
COMPATIBILIDADE 
Não se detectaram casos de incompatibilidade com fitossanitários. Em caso de dúvida realize uma prova 
prévia. 
 
INSTRUÇÕES REFERENTES À TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DU-
RANTE A MESMA 
Recomenda-se armazenar a temperaturas não inferiores à temperatura de cristalização. 
Ver Ficha de Segurança. 
 
CONSELHOS DE PRUDENCIA 
P102: Manter afastado do alcance de crianças. 
P270: Não comer, beber, nem fumar durante a sua utilização. 

Ferrolín 
6% EDDHSA Fe 

Código: DVZ742 


