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MAGIC P é um fertilizante mineral líquido com uma proporção especial entre 
fósforo e magnésio, integrado com zinco e cobre em forma quelatada.

Estes elementos proporcionam uma sinergia extremamente eficaz para:
· a formação de raízes de qualquer cultura;
· o crescimento pleno de novos brotos de fruteiras;
· o rápido início vegetativo pós-transplante de hortícolas.

Por conseguinte, o fósforo e o magnésio contidos no MAGIC P apresentam uma 
biodisponibilidade elevada e rápida, mesmo a baixas temperaturas (5 °C - 6 °C) e 
em condições de pouca luz, o que assegura um excelente aproveitamento de ambos 
os elementos em qualquer situação.

Além disso, MAGIC P é útil para melhorar a qualidade dos tratamentos quando se 
aplica misturado com outros produtos agroquímicos.

FAVORECE O DESENVOLVIMENTO 
VEGETATIVO E RADICULAR. EFEITO "STARTER".

modo DE APLICAÇÃO

3 Elevada absorção 
foliar e radicular1 Efeito "starter" devido

à presença de fósforo 2 Elevada disponibilidade de 
fósforo e magnésio, também 
a baixas temperaturas

MOTIVOS PARA ESCOLHER MAGIC P

CARATERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidade (20 °C): 1,40 g/ml
pH (sol. aq. 1% p/p): 3,0 ± 0,5 u. pH 
Condutividade Elétrica (sol. aq. 1 g/l): 450 µS/cm

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

Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água 30% p/p (42% p/v)

Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água   7% p/p (9,8% p/v)

Cobre (Cu) quelatado por EDTA solúvel em água   0,01% p/p (0,014% p/v)

Zinco (Zn) quelatado por EDTA solúvel em água   0,02% p/p (0,028% p/v)

CULTURAS
DOSES

FASES DE APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES
FOLIAR FERTIRRIGAÇÃO

FRUTEIRAS, VIDEIRA, CITRINOS, 
OLIVEIRA 3 - 5 l/ha 20 - 25 l/ha Desde o início da vegetação até à fl oração

HORTÍCOLAS 
EM ESTUFA 1,5 - 2 l/ha 20 - 25 l/ha

Pós-transplante; pré-floração
HORTÍCOLAS
AO AR LIVRE
E CULTURAS INDUSTRIAIS

2,5 - 3,5 l/ha 20 - 25 l/ha

VIVEIROS 1 - 2 l/ha 8 - 10 l/ha Pós-transplante

FLORES E ORNAMENTAIS 1,5 - 2 l/ha 10 - 20 l/ha Pós-transplante; pré-floração

Imergir as sementes, os bolbos e as estacas numa solução a 0,2 - 0,4% antes da sementeira.
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