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ACM-MOLIBDÉNIO 
ADUBO CE - Mistura de micronutrientes 

COMPOSIÇÃO 

Molibdénio (Mo) solúvel em água:  8,0% (p/p) 

Boro (B) solúvel em água:   0,5% (p/p) 

pH:      6,5 ±0,5 

Densidade:     1,25 ±0,5 

CARACTERISTICAS 

ACM-MOLIBDÉNIO é uma mistura fluida de adubos de micronutrientes, obtida pela dissolução em água de 

molibdato de sódio e de ácido bórico. O produto nutricional obtido é de fácil assimilação pelas plantas, com grande 

mobilidade interna dos iões molibdénio (Mo) e boro (B).  

ACM-MOLIBDÉNIO é recomendado na prevenção e correção de carências de molibdénio e boro, estimulando as 

funções fisiológicas da rebentação, floração, polinização, frutificação, desenvolvimento e forma dos frutos.  

ACM-MOLIBDÉNIO potencia também a transformação e fixação do azoto em formas assimiladas pela planta, 

aumentando a eficiência na aplicação de fertilizantes azotados e a fixação de azoto atmosférico por bactérias 

benéficas em leguminosas. 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

ACM-MOLIBDÉNIO destina-se a ser aplicado em pulverização foliar ou em fertirrigação. Aconselha-se a sua 

utilização na generalidade das culturas em estufa e/ou ar livre, sobretudo em leguminosas (ervilha, feijão, luzerna, 

grão-de-bico, lentilhas, etc.), crucíferas (agrião, couves de folhas, couves de cabeça, couves de inflorescência, etc.), 

cucurbitáceas (abóbora, courgette, melão, melancia e pepino), tomate, oliveira e videira. 

▪ Aplicação foliar: 75 a 125 mL/hl. As aplicações foliares devem ser efectuadas de manhã ou ao final do dia, 

evitando as horas de maior calor. 

▪ Fertirrigação: 1 a 2 L/ha por aplicação. Deverá ser aplicado na zona de influência das raízes mediante rega 

gota-a-gota, aspersão, 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. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

A utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não ultrapassar as doses recomendadas. 

Devem evitar-se aplicações nas horas de maior calor, especialmente em estufas. 

É compatível com produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes de uso corrente, com exceção de produtos fortemente 

alcalinos ou ácidos e enxofres. 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 

Embalagem de 1 L. 
 

 

 
 

 

 

 
ACM-MOLIBDÉNIO é um produto de Agroconsulting del Mediterráneo S.L. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


