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34 LUQSA

COMPOSIÇÃO
24% p/p de Aminoácidos livres. 
8% p/p Azoto (N) total: 4,5% p/p Azoto (N) amoniacal. 3,5% p/p Azoto (N) orgânico.  
Aminograma quantitativo (p/p): 8,65% Glicina e 8,61% Lisina.
Aminograma qualitativo: Ácido aspártico, Ácido glutâmico, Alanina, Arginina, Cisteína, Fenilalanina, Histidina, Isoleucina, Leucina, 
Serina, Tirosina, Treonina e Valina.  
Classe A
Teor em metais pesados inferior aos limites autorizados para esta classifi cação.

UTILIZAÇÕES
AMINOLUQ-24 é uma mistura equilibrada de aminoácidos que se carateriza por ser assimilável e aproveitável pelas plantas independentemente 
dos processos fotossintéticos. 
Atua como estimulante do crescimento e da produção, favorecendo também a recuperação das culturas submetidas a situações de stress (golpes 
de frio ou calor, stress hídrico, granizo, ataques de pragas ou doenças, etc.). AMINOLUQ-24 pode ser aplicado tanto por via foliar como radicular nos 
momentos críticos do desenvolvimento das culturas, tais como: pós-transplantação, pré-fl oração, vingamento e crescimento.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
A sua utilização é indicada nas seguintes culturas: oliveiras, fruteiras, videiras, citrinos, ornamentais, hortícolas, cereais e culturas forrageiras.
Aplicação foliar: 100-200 cc/hl. Recomenda-se realizar de 2 a 4 tratamentos, devidamente escalonados durante as fases de maior 
crescimento da cultura. Os tratamentos devem ser iniciados no começo do ciclo vegetativo, quando a planta apresente algumas folhas para 
garantir a sua absorção. Em árvores, devem ser iniciados no começo de um novo ciclo.
Aplicação no solo: em rega localizada, recomenda-se utilizar na dose de 2-4 l/ha por aplicação, efetuando um total de 4-5 aplicações ao 
longo do ciclo da cultura.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Nas aplicações foliares, evitar 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 aplicar durante a mudança de coloração nem durante a maturação dos frutos.
Em oliveira, pode ser misturado com compostos cúpricos.
Evitar misturar com óleos, enxofre, captana e compostos cúpricos.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.
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