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ACM-HUMIC 
Registo Nº 365/2019 ao abrigo do Decreto-Lei n.º 103/2015 

OUTROS ADUBOS E PRODUTOS ESPECIAIS. ÁCIDOS HÚMICOS 

COMPOSIÇÃO 

Extrato húmico total:   18% (p/p) 

Ácidos húmicos:    10% (p/p) 

Ácidos fúlvicos:    8% (p/p) 

Potássio (K2O) solúvel em água:   3,8% (p/p) 

pH:      12,5 ±0,5 

Densidade:     1,10 ±0,1 

CARACTERISTICAS 

ACM-HUMIC é uma suspensão com elevada concentração em ácidos húmicos e fúlvicos, obtidos por extracção 

alcalina da Leonardita (100%).  

ACM-HUMIC apresenta uma formulação equilibrada em ácidos húmicos e fúlvicos, que enriquece os solos em 

matéria orgânica, aumenta a capacidade de retenção de água, estimula a actividade da flora microbiana do solo, 

aumenta a capacidade de troca catiónica e a absorção de nutrientes e estimula o desenvolvimento do sistema 

radicular, melhorando globalmente o nível de fertilidade do solo.   

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

ACM-HUMIC deverá ser aplicado mediante sistemas de fertirrigação, injecção localizada ou aplicação na faixa de 

plantação por equipamento de pulverização, de forma a garantir a incorporação do produto na zona de influência 

radicular. 

Culturas Dose por aplicação Época e nº de aplicações 

Fruteiras, citrinos e videira 

7-12 L/ha 

Efetuar 3 a 5 aplicações na Primavera com intervalos de 

15 a 20 dias 

Hortícolas, batateira e morangueiro 

Efetuar 3 aplicações, entre o transplante e o 

aparecimento dos primeiros frutos, com intervalos de 10 

a 15 dias 

Olival 12 L/ha 
Efetuar 2 a 3 aplicações na Primavera e 1 aplicação no 

Outono 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Agitar antes de usar.  

Armazenar na embalagem original, em lugar fresco e seco (5-35°C). Proteger da luz solar. 

Compatível com a maior parte dos produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes de uso corrente, à excepção de 

produtos ácidos. Em caso de dúvida, realizar um teste prévio de compatibilidade. 

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. PERIGO 

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P103 Ler o rótulo antes da utilização. 

P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 

P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. 

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem num local adequado à sua recolha.  

EMBALAGENS 

Embalagens de 5 L e 20 L. 
 

ACM-HUMIC é um produto de Agro Consulting del Mediterráneo, S.L. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


