
Complesal 12-4-6 

Adubo fluido composto NPK com micronutrientes para vinha, árvores de fruto, hortícolas, morangueiro, batata, cereais e ornamentais  
 

  
 

Preparação 
Calcule a dose a aplicar  
Como preparar a Calda  

Dúvidas 
Dúvidas mais frequentes  
Contacte os nossos 
técnicos  

Comprar 
Localize o distribuidor 
perto de si  

 Formulação 

Solução aquosa com 120 g/l de azoto, 40 g/l fósforo e 60 
g/l de potássio  

 APV Nº 

Não tem  

 Classificação Toxicológica 

Não tem  

 Intervalo de Segurança 

Não tem  

Informações Detalhadas 

Propriedades »  
Informações Complementares »  
Embalagens »  

Propriedades 

◘ Complesal 12-4-6  é um adubo líquido para aplicação foliar ou através da água da rega.  
◘ Complesal 12-4-6  é um adubo com elevado teor de azoto para satisfazer as necessidades das plantas durante o período de crescimento (na fase de formação e crescimento dos 
frutos deverá usar Complesal 5-8-10). 
◘ Isento de cloro. 
◘ Todos os micronutrientes metálicos e magnésio encontram-se quelatados para melhor absorção. 
 
 
 
 
Condições de Aplicação 

 

 
ATENCÃO: A consulta deste site não dispensa a leitura 

atenta dos rótulos.Leia sempre os rótulos.  
  

Cultura Problema Conc. Modo de Emprego

Alface Carências 
Nutricionais

250-
500ml/hl

Aplicação via foliar:  Aplicar desde o vingamento da plantação. 2 a 4 aplicações com intervalo entre aplicações de 1 a 
2 semanas

Arroz Carências 
Nutricionais 9-10l/hl Em mistura com a monda química que vier a efectuar-se. Nº aplicações: 1 a 2, com mais de 2 semanas de intervalo 

entre aplicações

Batateira Carências 
Nutricionais 1000ml/hl Aplicação via foliar:  desde 15-20 cm de altura até início da formação de tubérculos. Nº de aplicações: 1

Cebola Carências 
Nutricionais

300-
500ml/hl

Aplicação via foliar:  aplicar no início da formação do bolbo. Nº de aplicações: 1 a 2, com intervalo de 1 a 2 semanas 
entre aplicações.

Cenoura Carências 
Nutricionais

200-
500ml/hl Aplicação via foliar:  aplicar até à fase de formação da raiz tuberosa. Nº de aplicações: 1 a 2. 

Citrinos Carências 
Nutricionais 500ml/hl Aplicação foliar:  aplicar antes da floração. Máximo de 3 aplicações, com 2 semanas de intervalo entre aplicações

Fruteiras Carências 
Nutricionais

250-
300ml/hl

Aplicação foliar:  1 aplicação ao início da queda das pétalas nas prunóideas, e no fim da queda das pétalas em maçãs 
e pêras; 1 aplicação com os frutos vingados.

Hortícolas Carências 
Nutricionais

20-
500ml/hl

Aplicação no solo : REGAS DIÁRIAS : estufa : 20-50 ml/hl; viveiros : 20-80 ml/hl; campo : 40-100 ml/hl.REGAS 
SEMANAIS : estufa : 100-300 ml/hl; viveiros : 100-400 ml/hl; campo : 200-500 ml/hl. 

Meloeiro Carências 
Nutricionais

300-
500ml/hl

Aplicação via foliar:  aplicar até ao aparecimento das primeira flores.Nº de aplicações: 1-2, com 2 semanas de 
intervalo entre aplicações

Morangueiro Carências 
Nutricionais 800ml/hl

Aplicação via foliar:  aplicar antes da 1ª floração de interesse, com Complesal 12-4-6 a 800 ml/hl, alternando com 
Complesal 5-8-10, 200 ml/hl, 1 aplicação. Após a 1ª floração de interesse aplicar mistura dos dois adubos em partes 

iguais, 4 a 6 aplicações, com 2 semanas de intervalo entre aplicações.

Oliveira Carências 
Nutricionais 600ml/hl Aplicação via foliar: aplicar até antes da floração, 2 a 3 aplicações, com 2 semanas de intervalo entre aplicações. 

Ornamentais Carências 
Nutricionais

20-
500ml/hl

Aplicação no solo:  Ornamentais geral:REGAS DIÁRIAS:  estufa : 20-150 ml/hl; campo : 50-100 ml/hl. REGAS 
SEMANAIS : estufa : 100-500 ml/hl; campo : 200-400. 

No campo,em azáleas, ericas, prímulas, espargo plumoso e antúrios, em regas diárias: 50-100 ml/hl, em regas 
semanais, 100-200 ml/hl. 

Em ciclames, siningia, antúrios (Adreanum) e begóneas, em regas diárias, 50-100 ml/hl, e em regas semanais, 200-
400 ml/hl. Em sanseviera, sardinheira, poinsetia, violetas-de-parma (Saintpaulias), Hortenses, monsteras (costelas-de-

adão), em regas diárias, 50-100 ml; em regas semanais, 400-600 ml/hl.  

Pepino Carências 
Nutricionais

300-
500ml/hl

Aplicação via foliar:  aplicar até ao aparecimento das primeiras flores. Nº de aplicações. 1-2, com 2 semanas de 
intervalo entre aplicações

Pimenteiro Carências 
Nutricionais

500-
800ml/hl

Aplicação via foliar:  aplicar antes da 1ª floração de interesse, nº de aplicações: 4-6, com 2 semanas de intervalo 
entre aplicações
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Informações Complementares 

◘ Complesal 12-4-6  pode misturar-se em qualquer proporção com o adubo foliar Complesal 5-8-10, o que permite ajustar a composição do dubo e utilizar às necessidades e grau 
de desenvolvimento de cada cultura. 
◘ Evitar aplicações no período da floração.  
 
 
Embalagens 

◘ 1 l, 5 l, 25 l  
 
 

Tomateiro Carências 
Nutricionais

500-
800ml/hl

Aplicação via foliar:  aplicar antes da 1ª floração de interesse, nº de aplicações: 4-6, com 2 semanas de intervalo 
entre aplicações

Videira Carências 
Nutricionais

200-
300ml/hl

Aplicação via foliar:  1ª aplicação, 200 ml/hl quando a planta tiver as folhas livres; 2ª aplicação, 250 ml/hl com os 
cachos visíveis e a 3ª aplicação, 300 ml/hl no estado de bago de chumbo
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