MODELO DE RÓTULO/DOCUMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE MATÉRIAS FERTILIZANTES NÃO HARMONIZADAS (Anexo VI do Decreto-Lei n.º 103/2015, de 15 de junho)
MENÇÕES

OBRIGATÓRIAS

FERTITUDO

FACULTATIVAS
Denominação comercial

ADUBO ORGANOMINERAL NPK (Ca – Mg)
7 -10 -7 (3 – 2,4) (Fe) (Zn) com ferro (Fe) e zinco (Zn)

Designação do grupo da matéria fertilizante
Denominação do tipo de matéria fertilizante
Forma de apresentação

Granulado
Produto composto maturado da Classe II, produto proveniente de resíduos
resultantes de poda e limpeza resíduos resultantes de poda (40%), bagaço
de uva (10%) e estrume de aviário (25.%) e serrim (5.%).
10 % de carbono (C) orgânico;
7 % de azoto (N) total
5 % de azoto (N) orgânico,
2 % de azoto (N) amoniacal;
10 % de pentóxido de fósforo (P2O5)
solúvel em citrato de amónio neutro e
em água;
7 % de óxido de potássio (K2O) solúvel
em água;
3 % de óxido de cálcio (CaO) solúvel em
água;
2,4 % de óxido de magnésio (MgO) total;
0,1 % de ferro (Fe) total; 0,02 % de zinco
(Zn) total.
30% de Matéria orgânica

No caso das matérias fertilizantes elaboradas com
matérias-primas de origem orgânica devem declararse ainda:
- As matérias-primas que intervêm na sua produção,
com a percentagem em massa que corresponde a
cada um deles.
- Os parâmetros aplicáveis, tais como matéria
orgânica; ácidos húmicos; aminoácidos; humidade;
carbono total; pH; condutividade elétrica; razão
carbono/azoto; granulometria; metais pesados;
materiais inertes antropogénicos; micro-organismos;
sementes e propágulos de infestantes.
- Nas matérias fertilizantes do Grupo 5 indicar a
classe de qualidade correspondente e referir
“Conteúdo em metais pesados inferior ou igual aos
valores máximos admissíveis para esta classificação”;
indicar a categoria de maturação e a utilização de
acordo com a respetiva classe.
No caso do produto conter aminoácidos livres, deve
incluir-se o processo seguido na sua obtenção.

Pobre em cloro

Para aplicação foliar e aplicação ao solo em todo o tipo de culturas:
agrícolas, cerealíferas, forrageiras, frutícolas, hortícolas em geral,
industriais, oliveira, ornamentais, beterraba e vinha ….nas doses …

50Kg (peso líquido)
Responsável pela comercialização:
Sociedade FERTIL, Lda.
Av. das Estrelas, 14-16
2222-222 ZOOLÂNDIA
Válido até _______

Culturas e doses a que se destina e modo de
aplicação e condições especiais de uso, caso
existam.
Nos corretivos orgânicos fazer referência à
dependência da sua aplicação das características
de fertilidade do solo.
Peso

Fabricado por:
SPLIT, S.A.R.L.
Praceta da Lua
1111-111 SALAMONDE
N.º de Registo: 01/2016
N.º de Lote: 00123/2016

Nome e morada do fabricante da matéria fertilizante

Nome e morada do responsável pela colocação no mercado
Número de inscrição no Registo e identificação do
número de Lote
Prazo de validade

Conteúdo em matéria orgânica dos
produtos do Grupo 3
A indicação «pobre em cloro» só pode ser incluída
quando o conteúdo em cloro seja inferir a 2%. A
indicação «livre de cloro» só pode ser incluída
quando o conteúdo em cloro seja inferior a 0,3%.

