
 

 

ADUBO CE 
 
CARACTERÍSTICAS 
Herocuaje é um nutriente especialmente adaptado para a fase de vingamento dos frutos e culturas hortícolas, oli-
veira e fruteiras. Estimula o desenvolvimento inicial do fruto. Incrementa o vingamento, engorda e provoca a unifor-
midade dos frutos. Sua composição favorece a síntese de aminoácidos estruturais, a divisão celular e o transporte 
de substâncias de reserva do fruto, diminuindo assim o aborto dos mesmos. 
 

CONTEÚDO DECLARADO % m/v % m/m 
Azoto (N) total 5,2 3,6 
Azoto (N) ureico 4,3 3,0 
Pentóxido de fosforo (P2O5) solúvel em água 21,6 15,0 
Óxido de potássio (K2O) solúvel em água 23,0 16,0 
Boro (B) solúvel em água 0,43 0,3 
Managanês (Mn) solúvel em água 0,58 0,4 
Managanês (Mn)  quelatado por EDTA 0,58 0,4 
Molibdênio (Mo) solúvel em água 0,467 0,324 
Cinco (Zn) solúvel em água 0,58 0,4 
Cinco (Zn) quelatado por EDTA 0,58 0,4 

pH: 8. Intervalo de pH que garanta uma boa estabilidade da fracção quelatada: pH entre 4 e 10 
CONTEÚDO DECLARADO % m/v % m/m 
Ácidos policarboxílicos 7,2 5,0 

 
INDICAÇÃO DE CULTURAS, DOSES E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO ADEQUADAS 
Recomenda-se a sua aplicação em todo tipo de culturas tanto em aplicação foliar como fertirrigação: 
 

APPLICAÇÃO CULTIVO DOSES OBSERVAÇÃO 

Foliar 
Fruteiras e olival 100-150 

ml/hl 
Um tratamento antes de floração 

e outro antes da caída das pétalas 

Hortícolas e morango 100-150 
ml/hl 

Nas primeiras flores. Repetir cada 10 días. 

Fertirrigação Fruteiras e olival 3-4L/ha 2-3 aplicaçoes desde prefloração 
até pós-floração. 

Hortícolas e morango 2L/ha Cada 15 días desde inicio da floração. 
 
COMPATIBILIDADE 
Não se detectaram casos de incompatibilidade com fitossanitários. Não é recomendado misturar com produtos que 
contenham cálcio. Em caso de dúvida realize uma prova prévia.  
 
INSTRUÇÕES REFERENTES À TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DURANTE A 
MESMA 
Recomenda-se armazenar a temperaturas não inferiores à temperatura de cristalização. 
Ver Ficha de Segurança. 
 
CONSELHOS DE PRUDÊNCIA 
P102: Manter afastado do alcance das crianças. 
P270: Não comer, beber, nem fumar durante a sua utilização 
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