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ACM 28-11-14 GEL 
ADUBO CE - Suspensão de adubos NPK com micronutrientes 

CONTEÚDO 

Azoto (N) total:      28,0% (p/v) 

Azoto (N) ureico:     24,2% (p/v) 

Azoto (N) amoniacal:    3,8% (p/v) 

Fósforo (P2O5) solúvel em água:    11,0% (p/v) 

Potássio (K2O) solúvel em água:    14,0% (p/v) 

Boro (B) solúvel em água:    0,03% (p/v) 

Cobre (Cu) quelatado por EDTA:    0,03% (p/v) 

Ferro (Fe) quelatado por EDTA:    0,04% (p/v) 

Manganês (Mn) quelatado por EDTA:   0,03% (p/v) 

Molibdénio (Mo) solúvel em água:   0,003% (p/v) 

Zinco (Zn) quelatado por EDTA:    0,01% (p/v) 

Densidade:      1,35-1,40 

Intervalo de estabilidade da fracção quelatada:  pH 4-10 

CARACTERÍSTICAS 

ACM 28-11-14 GEL é uma suspensão de adubos NPK enriquecida com micronutrientes. Apresenta o equilíbrio ideal 

para complementar a nutrição das culturas em diversas fases do ciclo vegetativo e contém os microelementos de 

que a planta mais necessita, na forma mineral e quelatada. 

ACM 28-11-14 GEL pode ser aplicado em todo o tipo de culturas, em estufa e/ou ar livre, especialmente quando 

se deseja promover o desenvolvimento vegetativo. É especialmente recomendado nos tratamentos de Primavera 

em olivais. 

VANTAGENS 

Formulação em gel baseada em matérias-primas de alta qualidade, com agentes dispersantes e de suspensão. 

Facilita a preparação das caldas de aplicação. 

Rápida ação nutricional, dada a facilidade de absorção dos nutrientes por via foliar. 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Aplicação em pulverização foliar: 

▪ Citrinos, fruteiras e olival: 250 a 500 mL/hl por aplicação. 

▪ Hortícolas: 100 a 300 mL/hl por aplicação. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Agitar antes de usar. 

Armazenar na embalagem original, em lugar fresco e seco. Proteger da luz solar.  

Compatível com a maior parte dos produtos fitofarmacêuticos de uso corrente. Em caso de dúvida, realizar um 

teste prévio de compatibilidade. 

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

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. P234 Conservar unicamente no recipiente de origem. P235 

Conservar em ambiente fresco. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P501 Eliminar 

o conteúdo/embalagem num local adequado à sua recolha. 

EMBALAGENS 

Embalagens de 1 L e 10 L. 

 

 

 

 
 

ACM 28-11-14 GEL é um produto de Agro Consulting del Mediterráneo, S.L. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


