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UNUM 27-5-12 
Descrição 

Adubo CE NPK 27-5-12 (1,5% MgO + 13,3% SO3). 

 

Longevidade 

6 meses 

 

Granulometria 

SGN 300 

 

Descrição 

UNUM é um fertilizante Premium, para relvados, que 
garante uma nutrição duradoura para as plantas. 
Carateriza-se pela comodidade na aplicação, uma vez que 
aplicando UNUM apenas necessita de adubar novamente o 
relvado passados 6 meses, o que garante, 
simultaneamente, um nível elevado de economia. 
A tecnologia de libertação lenta UNUM proporciona um 
crescimento constante, evitando os «picos» de crescimento 
da relva, o que se traduz em menor frequência cortes e, por 
consequência, menos resíduos de corte. 
WATER WISE - UNUM é um fertilizante que tem a insígnia 
Water Wise, que é caraterizada por soluções que garantem 
uma melhor otimização dos recursos hídricos em todos os 
níveis: poupam água, melhoram a eficiência da rega, 
maximizam a infiltração da água, reduzem o stress nas 
plantas, permitem uma recuperação mais rápida depois dos 
períodos de seca e ajudam na gestão de doenças. 
 

Composição 

Azoto (N) total ............................................................. 27,0% 

 1,7% Azoto amoniacal 

 25,3% Azoto ureico 

Fósforo (P2O5) total ....................................................... 5,0% 

Potássio (K2O) total ..................................................... 12,0% 

Magnésio (MgO) total ………………………..……..………………. 1,5% 

 0,91% Magnésio livre 

Enxofre (SO3) total ....................................................... 13,3% 

 5,3% Enxofre livre 

 

Vantagens 

UNUM permite uma aplicação fácil, cómoda e segura. 

Apenas uma aplicação por época significa menos aplicações 

e mais economia. O relvado fica nutrido por 6 meses, de 

forma contínua e sem picos de crescimento, o que vai 

reduzir a frequência e os resíduos de corte. 

 

Dose e modo de aplicação 

40 a 50 g/m2, ou seja, 400 a 500 kg/ha. 

Para uma correta aplicação deve dividir o relvado em partes 
e medir cada uma delas. De seguida deve separar a 
quantidade exata de UNUM a aplicar em cada das partes 
(de acordo com a dose de aplicação recomendada), 
evitando assim perdas desnecessárias. 
Distribua o adubo da forma mais uniforme possível 
(recomenda-se a utilização de um espalhador). 
Tendo em conta um relvado de 200 m2, divide-se em 4 
partes de 50 m2 com o auxílio de uma corda. De seguida 
coloque 2,5 Kg (dose recomendada para 50 m2) num 
recipiente e proceda à sua distribuição uniforme pela 
fração do relvado. Repita o processo para cada uma das 
restantes partes. 
Após esta ação o seu relvado está devidamente nutrido por 
um período de 6 meses, sem esforço, sem perdas e com um 
nível elevado de economia. 
 

Época de aplicação 

                      

 

 

 

 

 

 

Características 

1. Percentagem de azoto capsulado: 85,8 %. 

2. Percentagem de azoto Dura-N: 7,7%. 

 

Embalagem 

Saco de 7,5 kg. 

 

 

Tecnologias  
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