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PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 µS/cm

BIOESTIMULANTE ANTI-STRESS

Modo DE APLICAÇÃO

1 Ajuda a planta a superar 
as situações de stress 2 Potencia os processos 

fisiológicos das culturas 3 Elevada presença 
de aminoácidos livres 
selecionados (15%)

DRIN é um bioestimulante orgânico líquido de origem animal que contém:
• uma elevada percentagem de aminoácidos livres que ativam processos bioquímicos 
e enzimáticos nas culturas, melhorando as suas funções metabólicas;
• uma elevada percentagem de azoto orgânico que fornece energia rapidamente 
disponível às plantas. 

DRIN contribui para algumas funções importantes:
• promove a síntese das proteínas e de percursores enzimáticos, estimulando o 
desenvolvimento e o metabolismo das plantas;
• promove os processos fisiológicos das plantas, tais como a fotossíntese, a respiração 
e a síntese de proteínas, hidratos de carbono e ácidos nucleicos;
• complexa os microelementos, o que permite a sua rápida translocação através dos 
tecidos vegetais até aos locais de atividade.

MOTIVOS PARA ESCOLHER DRIN

TEORES GARANTIDOS: % p/p (% p/v equivalente, a 20 °C)

Aminoácidos livres 15% p/p (19,05% p/v)

Azoto (N) total   8% p/p (10,16% p/v)

Azoto (N) orgânico   8% p/p (10,16% p/v)

pH: 7,0

CARATERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidade (20 °C): 1,27 g/ml
pH (sol. aq. 1% p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH 
Condutividade Elétrica (sol. aq. 1 g/l): 220 µS/cm

BIOESTIMULANTES
E fertilizantes 
ESPECIAIS

Insumo apropriado para uso na produção orgânica. Utilização condicionada aos 
critérios de cada regulamento orgânico conforme respectivo Atestado emitido. 
Inspecionado pela Ecocert SA F-32600

CULTURAS 
DOSES

FASES DE APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES
FOLIAR

FRUTEIRAS, VIDEIRA, CITRINOS, 
OLIVEIRA 1 - 2 l/ha

Crescimento vegetativo, no desenvolvimento dos frutos e em situações de stress
HORTÍCOLAS
EM ESTUFA 1l/ha

HORTÍCOLAS AO AR LIVRE 
E CULTURAS INDUSTRIAIS 1 - 1,5 l/ha

VIVEIROS 0,5 - 1 l/ha 3.- 4. folha e em situações de stress

FLORES E ORNAMENTAIS 0,5 - 1 l/ha Início da atividade vegetativa, pós-transplante e poda

EMBALAGENS disponíveis
5 l
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MECANISMO DE AÇÃO

BIOESTIMULANTES
E fertilizantes 

ESPECIAIS

DRIN atua ao estimular as respostas endógenas da planta face às diversas fontes de stress, ajudando-a a ultrapassar 
as consequências causadas.

Aminoácidos presentes
Ácido aspártico, ácido glutâmico, alanina, arginina, cisteína, fenilalanina, glicina, hidroxiprolina, histidina, isoleucina, 
leucina, lisina, metionina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina, valina.

Após uma situação de stress sofrida pela planta, a aplicação de DRIN promove a redução do tempo de 
reação natural da mesma.

INÍCIO DO STRESS

TEMPO DA ATIVAÇÃO APÓS O STRESS
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