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CARACTERISTICAS 
O sistema radicular è a parte da planta de maior importancia, já que é a encargada de ancorar e suportar a cultura durante 
todo o seu ciclo de vida. Por isto, e importante potenciar a raiz nos primeiros estádios de desarrolho e durante todo o 
desenvolvimento da cultura. 
TOTEM é um produto enraizante de última geração, a partir de fermentos naturais que desarrolham de forma natural uma 
serie de compostos únicos de alta atividade na planta. TOTEM tem um duplo efeito na cultura. 

- POTENCIADOR E REGENERADOR da raiz: aporta intensificadores de crecimiento que bioestimulan, não só a fase 
de enraizamento, mais também o desenvolvimento vegetativo, floração e produção. 

- EFEITO NUTRIENTE: Transforma nutrientes não assimiláveis pela planta em assimiláveis. 
Um maior desenvolvimento radicular consegue uma melhor assimilação de nutrientes a través do solo e uma maior re-
sistencia da planta frente a condições de estresse hídrico, encharcamiento ou vento. 
 

CONTEÚDO DECLARADO % m/v % m/m 
Aminoácidos livres 2,9 2,5 
Azoto (N) total 2,0 1,8 
Azoto (N) orgânica 1,4 1,2 
Manganês (Mn) solúvel en agua 1,7 1,5 
Zinco (Zn) solúvel en agua 0,6 0,5 

pH: 5,6 
 

INDICAÇÃO DE CULTURAS, DOSES E CONDIÇÕES DE USO ADEQUADAS 
Recomendado para aplicação fertirrega em todo tipo de culturas com as seguintes doses recomendadas: 
 

CULTURA DOSES APLICAÇÃO 

Hortícolas, fresa 2,5-5 L/ha 
Recomenda-se aplicar cada 

10-20 dias desde el trasplante 

Lenhosos (trasplante) 3-5 L/ha 
Realizar de 2-5 aplicações em novas 

Plantações após o trasplante. 

Lenhosos (adulto) 5-7 L/ha 
Realizar 2-3 aplicações para potenciar a 

actividade das raízes após inverno. 
Viveiro 2-4 L/ha Recomenda-se aplicar cada 10-20 días 

Aplicar na última rega do día e nos últimos minutos de riego aplicar sobre o solo húmido. Em solos pobres em materia 
orgânica recomenda-se completamente-lo com AMINOFULVAT, produto rico em extracto húmico, para melhorar o efeito 
na planta. 
 

COMPATIBILIDADE 
O produto é compatível com a maioria de adubos e fitossanitarios. Em caso de dúvida, realizar uma proba previa. 

 

CADUCIDADE 

O produto envasado é estável durante pelo menos dois anos. Com o tempo pode-se producir um ligeiro precipitado que 
não altera as propiedades do produto e que é normal em producto de naturaleza biológica. Manter a Tª entre 4-35ºC. 
 

INSTRUÇÕES REFERENTES À TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DURANTE A MESMA 
Recomenda-se armazenar a temperaturas não inferiores á temperatura de cristalização. Ver ficha de Seguridade. Utilize-
se somente em caso de reconhecida necessidade. Não sobrepassar as doses recomendadas. 
 

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA 
P102: Manter afastado do alcance de crianças. 
P270: Não comer, beber, nem fumar durante a sua utilição. 

 
Totem 
 Código: MAB086 


