
FICHA TÉCNICA 
HYT A eNable 

PREPARAÇÃO MICROBIANA PARA PROMOVER O CRESCIMENTO 
DE PLANTAS 

 
PRODUTO AUTORIZADO, COMO FERTILIZANTE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE NA 
BÉLGICA (artigo 5 do “Royal Decree” de 28 de Janeiro de 2013, relativo à comercialização de 
fertilizantes, melhoradores de solo e substratos de cultura – Derrogação EM735.AS), 
COMERCIALIZADO EM PORTUGAL POR RECONHECIMENTO MÚTUO AO ABRIGO DO DISPOSTO NO 
REGULAMENTO (EU) N.º 219/515, DO PARLAMENTO E DO CONSELHO, DE 19 DE MARÇO DE 2019 
 

 

Composição e conteúdos garantidos: 
Azotobacter vinelandii - 1x107 UFC/ml, mínimo 
Clostridium pasteurianum - 1x107 UFC/ml, mínimo 
 
 
 

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO 

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA, E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO. 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

AGITAR BEM A EMBALAGEM ANTES E DURANTE A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO 

 
Número do Lote: 

Data de validade:  

 
Conteúdo líquido (massa/volume): 
 
 

Fabricado por: 
AGRINOS CÍA. 
Agrinos Microbial Production 
Facility 
16007 SE 122nd Ave 
Clackamas 
OR97015 USA – EUA 
Tel: +1 503 789 3710 

Importado por: 
AGRINOS Iberia S.L. 
Rambla Belén 8ª – 
Entresuelo 
04008 Almería 
Espanha 
Tel: +34 950 256 590 
Fax: +34 950 886 734 

Distribuído em Portugal por: 
SERVAGRONIS – Produtos para a 
Agricultura, Lda. 
Avenida do Atlântico, n.º 16, 14º 
piso, Escritório 8 
1990-019 Lisboa 
Tel.: 919 804 474 / 917 266 146  
E-mail: geral@servagronis.p 



CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: 
 
INFORMAÇAO GERAL: O HYTA eNable pode ser aplicado em todos os tipos de solo (e com 
qualquer valor de pH) e em todos os tipos de culturas. Pode ser aplicado em culturas ao ar livre e 
protegidas, quantas vezes for necessário durante a época cultural. 

MISTURA: O HYTA eNable pode ser misturado com a maioria dos fertilizantes líquidos, produtos 
de nutrição vegetal ou produtos de proteção de culturas, mas não deve ser misturado com 
bactericidas. O HYTAeNable também pode ser aplicado com todas as soluções de transplante, 
imersão e rega. O HYTAeNable pode ser misturado com outros produtos da gama Agrinos, como 
o HYTB Plus, e pode ser adicionado diretamente a fertilizantes líquidos, como o UAN. 

Ao misturar o HYTAeNable com fertilizantes líquidos ou outros produtos fitofarmacêuticos, 
recomenda-se a mistura de acordo com a seguinte ordem: (1) água, (2) fertilizantes e produtos 
de proteção das culturas e(3) HYTAeNable. Aplicar imediatamente após a mistura. 

COMPATIBILIDADES: O HYTAeNable não deve ser misturado com bactericidas. Recomenda-se 
efetuar um teste de compatibilidade antes de aplicar este produto em mistura. 

 

UTILIZAÇÕES, DOSES E ÉPOCAS DE APLICAÇÃO 
 

CULTURAS DOSES ÉPOCA DE APLICAÇÃO 

CULTURAS HORTÍCOLAS  
Incluindo, entre outras, 
meloeiro, melancia, cebolas, 
hortícolas de folha, tomateiro, 
etc. 

1 – 4 L /ha 

Aplicar sozinho ou em mistura com HYTB Plus para cada 
cultura/ciclo vegetativo, através de aplicação ao solo 
antes da plantação, na plantação ou durante a formação 
das plantas. O produto também pode ser aplicado através 
de água de rega. Podem ser efetuadas aplicações 
repetidas a cada 1-3 semanas, nas culturas de grande 
importância. Não existem restrições quanto ao número de 
aplicações por cultura. 

FRUTEIRAS 
Incluindo macieira, cerejeira, 
morangueiro, videira, 
prunóideas, etc. 

Aplicar sozinho ou em mistura com HYTB Plus, associado 
à fertilização ou através da água de rega. O produto pode 
ser aplicado semanalmente. Não há restrições quanto ao 
número de aplicações por cultura ou por ciclo de cultura. 

FRUTOS SECOS 
Incluindo nogueira, etc 

Aplicar sozinho ou em mistura com HYTB Plus, associado 
à fertilização ou através da água de rega. O produto pode 
ser aplicado semanalmente. Não há restrições quanto ao 
número de aplicações por cultura ou por ciclo de cultura. 

GRANDES CULTURAS 
Incluindo milho, soja, trigo, 
cana-de-açúcar, batateira, etc. 

Aplicar sozinho ou em mistura com HYTB Plus, desde a 
pré-plantação até à fase vegetativa média. Aplicar no sulco 
ou com a fertilização à plantação, assim como ao longo da 
linha, em bandas laterais/à superfície. O produto também 
pode ser aplicado através de água de rega. Não há 
restrições quanto ao número de aplicações por cultura ou 
por ciclo de cultura. 

FORRAGEIRAS 
Incluindo luzerna, pastagens, 
etc. 

Aplicar sozinho ou em mistura com HYTB Plus à plantação. 
Aplicar por pulverização, na fertilização ou por rega. Não 
existem restrições quanto ao número de aplicações por 
cultura ou por ciclo de cultura. 



ESTUFAS 
Plântulas 

Conforme a 
época de 
aplicação 

Aplicar o HYTA eNable e o HYTB Plus numa solução à base 
de fertilizante padrão e água, a uma taxa de solução final 
de 1:3000. Aplicar uma vez por semana até as plantas 
serem replantadas no campo. 

 
O volume de água a utilizar deve ser adaptado de acordo com as boas práticas agrícolas. 

 
 
PRECAUÇÕES 
 

 P301 – Em caso de ingestão: beber água. Se ocorrer desconforto abdominal, consultar um 
médico ou contactar o hospital mais próximo. 

 P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água 
e sabão 

 P305 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar pelo menos durante 30 
segundos com água.  

 Em caso de derrame ou fuga, lavar a área afetada com água e consultar a regulamentação 
em vigor. 

 Equipamento de proteção individual recomendado: luvas de proteção. 
 
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos 
(CIAV), Telef.: 800 250 250 
 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:  
 
Armazenar em lugar fresco e seco, entre 2 e 48º C 
Proteger da luz solar direta. Proteger da geada. 
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