
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

 

Complesal 
 5-8-10 

 

ADUBO CE 

Para hortícolas, árvores de fruto, ornamentais e outras culturas. 
 

Adubo fluido composto NPK (5-8-10) (solução) com micronutrientes para 
aplicação foliar e em rega 
 
 

                                                                            (p/p) 

 
Azoto Total (N)  ....................................................................... 5% 
             (azoto nítrico) .............................................................. 0,9% 
             (azoto ureico) .............................................................. 4,1% 
 
Anidrido fosfórico (P2O5) solúvel em água .............................. 8% 
 
Óxido de potássio (K2O) solúvel em água ............................... 10% 
 
Micronutrientes (solúveis em água): 
Boro (B) ................................................................................... 0,02% 
Cobre (Cu) - quelatado por EDTA ........................................... 0,01% 
Ferro (Fe) - quelatado por EDTA............................................. 0,02% 
Manganês (Mn) - quelatado por EDTA  ................................... 0,01% 
Molibdénio (Mo) ....................................................................... 0,005% 
Zinco (Zn) - quelatado por EDTA ............................................ 0,005% 

 
Complesal 5-8-10 também contém 0,2% (p/p) ou 2,40 g/l de óxido de magnésio (MgO) solúvel em 
água. 
 

 

 

Complesal 5-8-10 é um adubo composto NPK (azoto, fósforo e potássio) com alguns 

micronutrientes que se encontram quelatados por EDTA de forma a serem imediatamente 

absorvidos pelas plantas. É um adubo especial líquido particularmente indicado para a 

fase de formação e acabamento dos frutos (na fase de crescimento das plantas deve-

se usar Complesal 12-4-6). 
 
 
 
 
 



 
 
APLICAÇÃO VIA FOLIAR - Evitar aplicar durante a floração 
 

Cultura 
Concentração em 

100 L de água 

Estado de 
desenvolvimento das 

plantas 

Nº de 
aplicações 

Intervalo 
entre 

aplicações 
(em 

semanas) 

Videira 400 – 600 ml 

 

Depois do estado bago 
de chumbo, até 3 
semanas da vindima 

3 – 5 2 – 3 

 
Pomares 

 
500 ml 

 

Depois dos frutos 
vingados até 3 semanas 
da colheita 

3 – 5 3 

 
Citrinos 

 

500 ml 
 

Após vingamento dos 
frutos 

3 – 5 3 

Morangueiro 

 
200 ml de 5-8-10 

alternando com 12-
4-6 a 800 ml 

 

 

Antes da 1ª floração de 
interesse 

 

1 - 

mistura dos dois em 
partes iguais 

Após a 1ª floração de 
interesse 

4 – 6 
 

2 

 
Tomateiro e 
Pimenteiro 

 

500 ml 
Após a 1ª floração de 
interesse 

3 – 5 2 

 

 
Batateira (1) 

 

1000 ml 
Após o início da 
formação dos tubérculos 

1 – 2 2 

Feijoeiro e 
Ervilheira 

200 – 400 ml 
 

Depois da 1ª floração 
 

2 – 4 2 

 
Meloeiro e 

Pepino 
 

500 ml 
Após o aparecimento 
das primeiras flores 

2 – 4 2 

 
Alface 

 
300 – 500 ml 

Em caso de deficiência 
de fósforo 

1 – 2 1 

 
Cenoura 

 
 

300 – 400 ml 
No período de 
crescimento da raiz 
tuberosa 

1 – 2 2 

 
Cebola 

 
500 ml 

Na fase de crescimento 
do bolbo 

2 – 3 1 – 2 

 
Oliveira 

600 ml Após o vingamento 2 – 3 2 – 3 

 
(1) Na batateira para fécula fazer mais 2 – 3 tratamentos com Complesal 5-8-10 

 
 
 



 
 
APLICAÇÃO EM REGA NO SOLO 
Quando se usa este método de aplicação a concentração do Complesal 5-8-10 deve ser 
entre 20 ml e 200 ml para cada 100 L de água. 
 
APLICAÇÃO GOTA-A-GOTA 
No método gota-a-gota ou noutro método de irrigação semelhante, a concentração deve 
ser ajustada por forma a assegurar, em cada caso, o fornecimento das quantidades de 
nutrientes necessários por unidade de área e de tempo. 
 
APLICAÇÃO NO SOLO: Plantas ornamentais e horticultura 
 

Cultura  

Concentrações em  

100 L de água 

Regas diárias 
Regas 

semanais 

Ornamentais em geral 
Estufa 20 -150 ml 100 - 500 ml 
Campo 50 – 100 ml 200 – 400 ml 

Azáleas, Ericas, Prímulas, Espargo 
plumoso, Antúrios 

Campo 

50 – 100 ml 100 – 200 ml 

Ciclames, Siningia, Antúrios, Begónias 50 – 100 ml 200 – 400 ml 
Sanseviera, Sardinheiras, Poinsetia, 
Violetas de Parma, Hortenses, 
Monsteras (Costela-de-Adão) 

- 400 – 600 ml 

Hortícolas em geral 
Estufa 20 – 50 ml 100 – 300 ml 
Viveiros 20 – 80 ml 100 – 400 ml 
Campo 40 – 100 ml 200 – 500 ml 

 
MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 
As concentrações referidas dizem respeito à utilização do pulverizador em alto volume, 
aplicando até ao início do escorrimento. Quando a aplicação se faz com aparelhos de 
médio ou baixo volume (turbinas ou atomizadores) a concentração deve ser aumentada 
de tal modo que a quantidade de produto por área ou planta seja a mesma que no alto 
volume. 
 
COMPATIBILIDADES 
Complesal 5-8-10 pode ser misturado com os principais produtos normalmente usados 

na protecção das plantas. Pode também ser misturado com Complesal 12-4-6 a fim de 
se obterem composições especiais. 
 
NOTA: Durante a armazenagem manter o produto em lugar fresco e seco, não devendo 

ser armazenado a temperaturas inferiores a 0ºC e superiores a 40ºC. 

 
Um produto de:  
 

 
 
® Produto e marca comercial da Aglukon Spezialduenger GmbH & Co.KG 

 

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura 

atenta do rótulo da embalagem. 
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