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Produto autorizado para aplicação em modo de produção 

biológico segundo o Regulamento (CE) n.º 889/2008 da 

Comissão, de 5 de setembro. 

Descrição 

Bioestimulante natural líquido castanho-escuro, composto por 

microelementos, aminoácidos derivados (20%) e extrato de algas 

(12,5%). O extrato de algas é obtido por hidrólise alcalina 

processada a frio de algas marinhas castanhas Ascophyllum 

nodosum originárias dos mares na Noruega. Os extratos de algas 

são especialmente ricos em fito-hormonas. 

É um produto não tóxico e ambientalmente seguro que não deixa 

resíduos nas plantas e pode ser utilizado em todas as culturas. 

 

Utilizações 

Pode ser aplicado em relvados e em plantas ornamentais. É 

também adequado a todo tipo de culturas hortícolas, de frutos, 

citrinos, vinhas. PRONTO destaca-se pela eficácia em culturas de 

bulbosas (cebolas por ex.) e tubérculos  (batata por ex.). 

Especialmente aconselhado para usar em caso de stress, 

problemas de desenvolvimento radicular ou simples manutenção.  

 

Propriedades 

PRONTO é um bioestimulante que melhora a todos os níveis a 

qualidade das plantas. Funciona como promotor de germinação 

de sementes e de enraizamento, acelerando a estabilização e 

instalação de novas culturas. Aumenta a capacidade de absorção 

de compostos inorgânicos pela planta e melhora o processo de 

fotossíntese. Reduz o stress provocado pelas transplantações. 

Aumenta a resistência geral das plantas aos fatores bióticos e 

abióticos, como as condições climáticas (geadas, seca), doenças 

(fungos, vírus) e pragas (nematodes, insetos).  

Os extratos de algas são naturalmente ricos em citoquininas, 

auxinas e betaínas. As betaínas são importantes pois as plantas 

são capazes de convertê-las em formaldeído, que tem um papel 

importante no melhoramento da imunidade das culturas. As 

betaínas mostram também ser importantes na redução das 

infestações das raízes por nematodes e dos danos foliares 

causados por tripes e ácaros. 

A betaína previne ainda o ataque de fungos (nomeadamente o 

míldio), devido às suas propriedades antifúngicas.  

 

Composição 

Matéria orgânica 33 – 35% 

Azoto (N) total 2,2 – 3,2% 

Aminoácidos livres totais 130 g/l 

Aminoácidos naturais totais 165 g/l 

Extractos de algas 12,5% 

Auxinas e citoquininas 0,01% 

Contém nucleótidos, purina, pirimidina e substâncias naturais 

de natureza fito-hormonal. 

 

Análise de aminoácidos 

Alanina 6,42 g/L Lisina 7,24 g/L 

Arginina 3,45 g/L Metionina 2,84 g/L 

Ácido aspártico 21,45 g/L Fenilalanina 5,73 g/L 

Ácido glutâmico 41,88 g/L Prolina 2,43 g/L 

Ácido hipúrico 7,24 g/L Serina 8,0 g/L 

Cistina 2,41 g/L Trionina 7,87 g/L 

Glicina 16,63 g/L Triptofano 1,44 g/L 

Histidina 2,76 g/L Tirosina 5,46 g/L 

Isoleucina 6,07 g/L Valina 5,81 g/L 

Leucina 9,87 g/L   

 
Modo de utilização 

Usar diluído para pulverização foliar ou para aplicação no solo na 

água de rega. Pode ser usado nos meios de rega habituais como 

por exemplo, irrigação do solo, rega gota-a-gota, rega por 

aspersão ou pulverização, entre outras. Pode ser usado em 

qualquer momento do ciclo da cultura, de preferência em épocas 

em que as raízes se encontrem mais ativas. Recomenda-se o uso 

de PRONTO desde o início do período vegetativo até ao final do 

ciclo produtivo. 

 

Modo de aplicação 

Agitar a embalagem antes de usar. Misturar bem o PRONTO na 

água, nas doses recomendadas. Pode ser misturado com outros 

produtos de uso agrícola. 

 

Precauções 

Não deve ser usado com solventes orgânicos, como a acetona, 

benzeno, álcool. Não deve ser utilizado em soluções alcalinas com 

pH igual ou superior a 10. Não deve ser misturado com produtos 

com cobre, exceto na oliveira. Devido ao elevado teor de materia-

orgânica, que poderá criar depósito, recomenda-se atenção 

redrobrada nos sistemas de rega de baixo caudal e sistemas de 

baixa pressão. Em qualquer caso recomenda-se sempre que 

mantenha o sistema de rega a funcionar por mais 10 minutos 

depois de aplicar o produto, de modo a minimizar o risco de 

acumulação de residuos.  
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Doses de aplicação 

As doses de aplicação deste produto podem variar de acordo com 

o tipo efeito pretendido.  

 

Irrigação do solo ou pulverização foliar 

Hortícolas  geral Aplicar 50-60 ml/100 litros de água entre 
10 a 15 dias depois do transplante ou 
emergência da cultura, e depois repetir a 
cada 7-10 dias até ao fim do ciclo da 
cultura. 

Hortícolas de 
folha 

Aplicar 40-50 ml/100 litros de água em 
plantas que já apresentem 4 a 6 folhas 
totalmente desenvolvidas. Fazer entre 3 a 
4 aplicações, até ao fim do ciclo. 

Hortícolas de 
bolbo e tubérculo 

Aplicar 40-50 ml/100 litros de água a cada 
15 dias, a partir de 20 dias após o 
transplante ou emergência da planta. 

Hortícolas  de 
fruto – pimento e 
tomate 

Aplicar 50-60 ml/100 litros de água a cada 
15 dias após o aparecimento do segundo 
cacho. 

Hortícolas de 
fruto – melão, 
pepino, abóbora 

Aplicar 40-50 ml/100 litros de água a 
primeira vez antes da floração e depois a 
cada 15 dias. 

Fruteiras – viveiro 
e primeiro ano 

Aplicar 80-100 ml/100 litros de água a 
cada 21 dias, começando  20 dias após o 
início do abrolhamento. Pós-colheita: 
Aplicar 30-40 ml/100 litros de água em 
plantas com as folhas plenamente ativas. 

Fruteiras – maçã, 
pêra e frutas de 
caroço 

Aplicar 50-60 ml/100 litros de agua a 
primeira vez na floração, a segunda na 
queda das pétalas e a terceira com o 
abrolhamento dos frutos. Pós-colheita: 
Aplicar 30-40 ml/100 litros de água em 
plantas com as folhas plenamente ativas. 

Fruteiras – 
citrinos e abacate 

Aplicar 50-60 ml/100 litros de água em 
duas aplicações em crescimento 
vegetativo na Primavera e outras duas 
aplicações no Outono. Pós-colheita: 
Aplicar 30-40 ml/100 litros de água em 
plantas com as folhas plenamente ativas. 

Vinha e oliveira Aplicar 50-60 ml/100 litros de água duas 
vezes antes das floração e duas vezes após 
a floração. Pós-colheita: Aplicar 30-40 
ml/100 litros de água em plantas com as 
folhas plenamente ativas. 

Uva de mesa Aplicar 40-50 ml/100 litros de água a cada 
15 dias, após os rebentos atingirem 15 cm. 

Relvados  Aplicar 80-100 ml/100 litros de água a 
cada 2-3 semanas, durante todo o ano, 
mas principalmente na Primavera e 
Outono. 

Ornamentais Aplicar 80-100 ml/100 litros de água a 
cada 2-3 semanas. 

 

 

 

 

 

Embalagens 

Em embalagens de 70 ml, 1 litro e  5 litros. 

 

Validade 

O produto é estável durante 2 anos se mantido sem diluição e 

armazenado convenientemente. 

 

Armazenamento 

Manter na embalagem original, em local fresco e seco, ao abrigo 

da luz solar directa. É um produto natural que ao longo do tempo 

pode formar depósito. 

 


