
FICHA TÉCNICA  

Descrição do produto 

Há semelhança da rega, a qualidade da nutrição é fundamental para o crescimento 

e saúde das plantas. Minigarden® Grow Up é uma solução inovadora de nutrição 

para diferentes tipologias de plantas e de utilizações. Agora, a nutrição de plantas 

com Minigarden Grow Up fica extremamente facilitada pela comodidade do seu 

formato, facilidade do seu transporte e armazenamento e precisão de dosagem. 

Minigarden® Grow Up Green é um reforço nutritivo para plantas verdes, composto 

por todos os macro e micro nutrientes necessários para o crescimento das plantas, 

numa formulação que privilegia o crescimento foliar. 

Minigarden® Grow Up Green é disponibilizado em doses individuais, uma saqueta 

com 3 gramas para diluição em 1,25L de água de rega. 

 

 

 Composição 

Macronutrientes: 23% de azoto (N), 6% de fósforo (P), 10% de potássio (K), 2,7% 

de magnésio (Mg), 9% enxofre (S).  

Micronutrientes: 0,01% de boro (B), 0,010% de cobre (Cu), 0,06% de ferro (Fe), 

0,04% de manganês (Mn), 0,001% de molibdénio (Mo) e 0,010% de zinco (Zn). 

Análise Garantida:  

23%  Total Azoto (N) 

   11,9% nitrato de azoto (NO3-N) 

   11,1% azoto amoniacal (NH4-N) 

6%    Pentóxido de fósforo (P2O5) 

   Solúvel em citrato de amónio neutro e em água 

   6,0% solúvel em água 

10%  Óxido de Potássio (K2O) 

   10.0% solúvel em água 

2,7%  Óxido de Magnésio (MgO) 

9,0%  Trióxido de enxofre (SO3) 

0,01%  Boro (B) 

0,010%  Cobre (Cu) EDTA quelatado  

0,06%  Ferro (Fe) EDTA quelatado 

0,04%  Manganês (Mn) EDTA quelatado 

0,001%  Molibdênio (Mo) 

0,01%  Zinco (Zn) EDTA quelatado 

 
 

 

 

 

Dosagem e Aplicação 

Adubo solúvel em água destinado a floricultura caseira. Uma saqueta de 

Minigarden® Grow Up Green (3 gramas) para 1,25 litros de água de rega. Aplicar 

alternadamente uma rega com adubação e outra sem adubação. 

 

Minigarden Grow Up Green 
REFORÇO NUTRITIVO PLANTAS VERDES  

NPK 23-6-10+2.7MgO 



Conteúdo: 24 doses individuais, 1 folheto de instruções e 1 brochura Propriedades Físicas e Químicas 

 

 

Detalhes da Embalagem 

Saquetas - Doses Individuais 

 

 

 

Conteúdo: 3 g de reforço nutritivo plantas verdes, Minigarden® Grow Up Green  

Dimensões: 5 x 10 cm 

Material: 4 camadas - papel revestido impresso, polietileno (barreira de vapor de água), alumínio 

(oxigênio, luz e barreira de vapor de água) e polietileno (hermeticamente selado com calor). 

Outras Características: saqueta selada e quando aberta, não pode ser fechada 

Embalagem de venda - Caixa 

 

 

 

Dimensões: 15 x 2,3 x 10,3 cm 

Material: 

Peso Liquido: 72 g 

Caixas de Cartão Impressas 

Caixa de Transporte e Expositora 

 

 

Conteúdo: 60 Embalagens de Venda 

Dimensões: 77 x 30 x 11 cm 

Material: 

Peso Liquido: 4,32 kg 

Caixa de Cartão Impressa 

Peso Bruto: 7,60 kg 

Também disponível na gama Minigarden Grow Up  

 

 

 

 

Embalado e Distribuído por 

QUIZCAMP, SA. 

Rua Mem Rodrigues, nº4-D 

1400-249 Lisboa 

PORTUGAL 

 

 

 

Minigarden Grow Up Orange – Reforço Nutritivo Flores e Frutos 

Minigarden Grow Up Brown – Reforço Nutritivo Biológico 

Estado físico: Sólido 

Aspeto: Pó 

Cor: Creme 

Solubilidade: Totalmente solúvel 

Propriedades explosivas: Não apresenta perigo de explosão 

Inflamabilidade (sólido, gás): Não inflamável 
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