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32 LUQSA

COMPOSIÇÃO
25% p/p de Extratos de algas marinhas (Ascophyllum nodosum). 
12,5% p/p Matéria orgânica total. 
4% p/p Óxido de potássio (K2O) solúvel em água. 
4% p/p Ácido algínico. 
0,5% p/p Manitol. 
pH 9.
Classe A
Teor em metais pesados inferior aos limites autorizados para esta classifi cação. 

UTILIZAÇÕES
ALGALUQ é um extrato de algas, obtido das algas Ascophyllum nodosum, formulado para aplicação tanto por via foliar como radicular.
Devido ao seu elevado teor em hidratos de carbono, fi tormonas e polissacarídeos, ALGALUQ, induz resistência (LAR) às pragas e às doenças, 
nomeadamente aos fungos e bactérias. Também provoca um desenvolvimento mais rápido, vigoroso e equilibrado, conseguindo produções 
superiores e de maior qualidade, melhora o aproveitamento dos adubos (favorece a assimilação de outros nutrientes) e proporciona uma maior 
resistência às condições ambientais adversas (resistência à seca e às baixas temperaturas).
Pode ser aplicado em: oliveiras, fruteiras, videiras, citrinos, ornamentais, hortícolas e cereais.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
ALGALUQ é um produto desenvolvido para ser aplicado em pulverização foliar e radicular. Recomenda-se realizar no mínimo três tratamentos: 
na pré-fl oração, para melhorar a fl oração, a fecundação e o vingamento; à queda das pétalas, para reforçar o vingamento da primeira 
aplicação e ajudar o fruto no início do seu crescimento, e durante a formação do fruto, para estimular o seu desenvolvimento e melhorar o 
seu calibre, coloração e caraterísticas organoléticas.
Em aplicação foliar, utilizar doses de 100-150 cc/hl, sendo as doses mais baixas para a maioria das culturas e as altas recomendadas para 
depois de uma geada e, em geral, para culturas danifi cadas por granizo, fi totoxicidade, pragas, seca, etc.
Para aplicação por via radicular, as doses variam entre 2,5-5 l/ha em rega localizada e 20-30 l/ha em rega por alagamento.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Nas aplicações foliares, devem ser evitados os tratamentos com altas temperaturas e em horas de forte insolação, uma vez que poderiam 
provocar queimaduras no ápice das folhas.
Em fruteiras e videiras, não deve ser aplicado durante a mudança de coloração nem durante a maturação dos frutos.
Não misturar com produtos de reação alcalina, herbicidas e fi torreguladores.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico
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