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Na LUQSA, fabricamos fertilizantes e produtos fi tofarmacêuticos 
da mais alta qualidade graças ao trabalho constante realizado pela 
nossa equipa humana e técnica, composta por agrónomos, químicos 
e engenheiros, sempre na vanguarda da investigação e 
em constante evolução tecnológica no campo do fabrico, 
manuseamento e distribuição dos nossos produtos químicos.

Os mais de 50 anos de experiência, dedicação e presença no 
nosso setor permitiram-nos dispor de uma das gamas de 
fertilizantes mais completas do mercado, pelo que somos 
capazes de satisfazer as necessidades nutricionais de todas as 
culturas nas diferentes fases de desenvolvimento. E para ajudar a 
manter as suas culturas saudáveis, contamos também com uma 
vasta gama de produtos fi tofarmacêuticos que não podem faltar 
nas suas explorações agrícolas.

Graças ao nosso longo percurso empresarial, na LUQSA fomos 
crescendo até nos transformar numa empresa global, abastecendo 
o mercado internacional tanto das nossas marcas como de 
produtos fabricados para diversas empresas multinacionais do 
setor agroquímico.

Somos especializados no tratamento personalizado, 
adaptando os nossos produtos às necessidades reais de 
cada cliente, cuidando do atendimento até ao último pormenor, 
criando planos de adubação específi cos para as explorações e 
prestando aconselhamento e assistência em todos os momentos.
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4 LUQSA

COMPOSIÇÃO
7% p/p de Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água.

UTILIZAÇÕES
A aplicação de CALVIP permite um fornecimento de cálcio às culturas, ao mesmo tempo que reduz a salinidade do solo e o excesso de sais, 
melhorando a disponibilidade da água para as plantas. A sua acentuada ação de troca iónica, facilitando a troca do ião de sódio (Na) pelo de 
cálcio (Ca), permite melhorar a estrutura do solo e favorecer a eliminação do sódio. Fornece também 6,4% de ácidos fúlvicos provenientes 
de lignossulfonatos, que mantêm e melhoram a estrutura do solo aumentando a sua permeabilidade.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
As doses dependem da percentagem de sódio de troca (PST), da condutividade elétrica, das necessidades fi siológicas das plantas e do tipo 
de cultura. 
Como corretor de solos salinos, a dose é de 40-60 l/ha em rega localizada e de 60-90 l/ha em rega por alagamento, podendo ser 
aumentada consoante a salinidade até 150 l/ha.
Para a correção de águas salinas, dosear na proporção de 25-75 cc/m3 de água. Para melhorar a estrutura de solos arenosos, 
aplicar 10-15 l/ha; para melhorar a estrutura de solos francos, 15-20 l/ha e para melhorar a estrutura de solos argilosos, 
20-25 l/ha.
A dose como corretor de cálcio é de 20-60 l/ha em rega localizada e de 40-100 l/ha em rega por alagamento. As doses dependerão da 
quantidade de cálcio assimilável no solo e das necessidades da planta.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Não misturar com produtos fortemente alcalinos nem com sulfatos e fosfatos. 
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

200 l
1000 l

20 l

CALVIP



CATISU-LUQSA

COMPOSIÇÃO
9% p/p de Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água. 
25% p/p de Trióxido de enxofre (SO3) solúvel em água.

UTILIZAÇÕES
CATISU-LUQSA é uma solução líquida clara, isenta de cloro e azoto, especial para fertirrigação e aplicação foliar. Fornece enxofre e cálcio na 
forma de tiossulfato, aumentando a assimilação dos micronutrientes na planta graças ao seu poder redutor.
CATISU-LUQSA melhora a infi ltração da água e contribui para a lixiviação de sais.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Fertilizante de aplicação foliar e radicular (fertirrigação) em culturas hortícolas, citrinos, oliveiras e fruteiras.
Aplicação foliar: Doses compreendidas entre 0,2%-0,4% (200-400 cc/hl de água). 
Fertirrigação: aplicar entre 20-40 l/ha.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Recomenda-se aplicar nas horas mais frescas do dia.
Não aplicar em culturas sensíveis à toxicidade do enxofre.
Não misturar com fertilizantes ácidos ou alcalinos.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.
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5 l
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6 LUQSA

COMPOSIÇÃO
15% p/p de Óxido de cálcio (CaO) totalmente complexado por Ácido lignossulfónico. 
O intervalo de pH em que se garante uma boa estabilidade da complexação está compreendido entre 1-9.

UTILIZAÇÕES
LIGNOCALCICO LUQSA é um produto para a correção de carências de cálcio nas culturas. Carateriza-se pela sua alta solubilidade e rápida 
assimilação e translocação no interior da planta. 
Previne as alterações fi siológicas causadas pela defi ciência de cálcio, tais como o bitter pit nas maças, a necrose apical no tomate ou a 
necrose marginal nas folhas de alface. 

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar: 

TIPO DE CULTURA DOSE APLICAÇÃO

Tomates, abóboras, melões, pimentos 
4-5 l/ha 
Para necrose apical 10 l/ha

Em intervalos de 2 semanas durante 
o crescimento do fruto

Alface, cebola, couve, aipo, espinafres 5 l/ha Em intervalos de 2-3 semanas até à colheita 

Fruteiras 5-6 l/ha 
3-4 aplicações após os frutos atingirem 
3 cm de diâmetro 

Algodão 4-6 l/ha 2 aplicações após a fl oração

Aplicação radicular: aplicar entre 10 e 20 l/ha em intervalos de 15-20 dias a partir do início do ciclo. 
Corretor salino: Para rega localizada     35-40 l/ha.
  Para cobertura total      100 l/ha.
  Para correção de águas de rega salinas  15-75 cc/m3.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Pode ser aplicado conjuntamente com a maioria dos produtos fi tofarmacêuticos. Não deve ser misturado com produtos de forte reação 
alcalina e ricos em fosfatos.
Evitar efetuar a aplicação em horas de altas temperaturas.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS

LIGNOCÁLCIO LUQSA

200 l

5 l

1000 l

20 l



LUQSABITT 

COMPOSIÇÃO
18,5% p/p de Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água.

UTILIZAÇÕES
Corrige as carências de cálcio em todo o tipo de culturas. A falta de cálcio retarda e inclusive paralisa o desenvolvimento da planta, bem 
como das raízes, alterando a absorção dos elementos nutritivos e podendo provocar graves alterações que prejudicam a conservação da 
fruta. Embora apareça normalmente após a colheita e durante a conservação, em algumas culturas pode manifestar-se antes. Nas árvores 
fruteiras, LUQSABITT previne e reduz o bitter pit, especialmente em macieiras (variedades Golden Delicious, Starking Delicious, etc.). Também 
é efi caz contra a podridão apical do tomate e do pimento, bem como contra a necrose apical da alface, aipo, couve, etc. É útil para a 
prevenção do rachamento em cerejas e nectarinas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização foliar normal: para a prevenção do rachamento em cerejas e nectarinas, recomenda-se realizar 4-5 
aplicações entre o vingamento e a maturação do fruto na dose de 250-400 cc/hl. Para o controlo do bitter pit em maças, realizar 2-8 
tratamentos de 300-500 cc/hl com intervalos de 10-14 dias a partir da queda das pétalas. Para o controlo da podridão apical do pimento 
e do tomate, aplicar 200-300 cc/hl a partir do vingamento do primeiro cacho até ao quarto com intervalos de duas semanas. Pepino, 
beterraba e outras culturas, 200-500 cc/hl.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Não misturar com óleos nem com produtos de reação alcalina.
Introduzir no tanque de pulverização em último lugar.
Evitar o contacto com os olhos e a pele.
Não pulverizar em horas de altas temperaturas. Efetuar o tratamento de preferência ao entardecer.
Não exceder os 2000 l/ha de calda.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS
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COMPOSIÇÃO
7% p/p de Azoto total (N) nítrico. 
14% p/p de Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água. 
Micronutrientes
0,02% p/p de Boro (B) solúvel em água, na forma mineral.
0,01% p/p de Cobre (Cu) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA.
0,07% p/p de Ferro (Fe) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA.
0,07% p/p de Manganês (Mn) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA.
0,003% p/p de Molibdénio (Mo) solúvel em água, na forma mineral.
0,015% p/p de Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA.

UTILIZAÇÕES
LUQSACAL-N é um corretor de carências de cálcio de aplicação foliar com micronutrientes que se carateriza pela sua alta solubilidade e rápida 
assimilação e translocação no interior da planta.
LUQSACAL-N previne as alterações fi siológicas causadas pela defi ciência de cálcio no fruto, tais como: bitter pit em maças, podridões das azeitonas, 
necrose apical do tomate, tip burn ou necrose marginal das folhas da alface, podridão apical do aipo, etc.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização foliar normal em doses compreendidas entre 150-200 cc/hl. Realizar de 2 a 5 aplicações, com intervalos de 15-20 
dias, em função da intensidade da defi ciência.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Pode ser aplicado conjuntamente com a maioria dos produtos fi tofarmacêuticos. Não deve ser misturado com produtos de forte reação alcalina.
Evitar efetuar a aplicação em horas de altas temperaturas.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

200 l

5 l

1000 l

20 l
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LUQSACAL-N
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COMPOSIÇÃO
5% p/p Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água e quelatado por EDTA.
Intervalo de pH em que se garante uma boa estabilidade da fração quelatada: pH entre 6-12.

UTILIZAÇÕES
QUELCAL é um quelato líquido de cálcio indicado na prevenção e correção de carências de cálcio em qualquer tipo de cultura, especialmente 
em fruteiras e hortícolas.
Graças à sua forma quelatada, o cálcio é totalmente absorvido pela planta de forma rápida.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar: 200-500 cc/hl. Em função da severidade da deficiência, são convenientes de 2 a 3 pulverizações com intervalos 
de 20 dias. 
Aplicação direta no solo: pode ser realizada pulverizando o solo diretamente e efetuando seguidamente uma rega para que o 
produto chegue mais facilmente às raízes.
As doses indicativas são de 5-8 l/ha, realizando de 2 a 3 aplicações em regas alternadas.
Aplicação em fertirrigação: aplicar juntamente com a água de rega na dose de 1,25-3 l/ha por aplicação. Dependendo da 
intensidade da deficiência, serão necessários 4-6 tratamentos distribuídos ao longo do ciclo da cultura.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Nas aplicações foliares, pode ser misturado com todos os adubos e produtos fi tofarmacêuticos de uso corrente; não deve ser misturado com 
produtos de reação fortemente alcalina nem com adubos que contenham uma grande concentração de fósforo.
É aconselhável evitar as horas de altas temperaturas e molhar bem toda a folhagem. 
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

200 l

5 l

1000 l

20 l

QUELCAL
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COMPOSIÇÃO
4% p/p Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água, quelatado por EDTA.
Intervalo de pH em que se garante uma boa estabilidade da fração quelatada: pH entre 6-11.

UTILIZAÇÕES
QUELMAG é um quelato líquido de magnésio (Mg) indicado para prevenir e corrigir as carências de magnésio em todo o 
tipo de culturas. O magnésio é um elemento essencial para a fotossíntese das plantas, uma vez que faz parte da molécula 
de clorofila, favorecendo também o transporte e a acumulação de açúcares nos órgãos de reserva. Graças à sua formulação 
100% quelatada, QUELMAG constitui a forma mais adequada e rápida para a correção das carências de magnésio presentes 
nas plantas cultivadas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar: 150-300 cc/hl. Em função da intensidade da defi ciência, são convenientes de 2 a 3 pulverizações com intervalos de 
20 dias. 
Aplicação direta no solo: pode ser realizada pulverizando o solo diretamente e efetuando seguidamente uma rega para 
que o produto chegue mais facilmente às raízes.
As doses indicativas para citrinos e fruteiras são:  Árvores pequenas e plantas de viveiro 1-7,5 cc/planta.
     Árvores jovens   7,5-25 cc/planta.
     Árvores adultas   25-50 cc/planta.
Aplicação em fertirrigação: Aplicar juntamente com a água de rega na dose de 2,5-5 l/ha por aplicação Dependendo da intensidade 
da defi ciência, serão necessários 3-6 tratamentos distribuídos ao longo do ciclo da cultura.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Nas aplicações foliares pode ser misturado com a maioria dos adubos e produtos fi tofarmacêuticos de uso corrente. 
Não misturar com produtos de reação fortemente alcalina.
Adicionar ao tanque de tratamento em último lugar.
É aconselhável evitar as horas de altas temperaturas e molhar bem toda a folhagem. 
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

QUELMAG

200 l

5 l

1000 l

20 l
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COMPOSIÇÃO
6,5% p/p de Azoto total (N) nítrico. 
9% p/p de Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água.
Micronutrientes
0,025% p/p Boro (B) solúvel em água, na forma mineral.
0,01% p/p Cobre (Cu) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA.
0,10% p/p Ferro (Fe) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA.
0,07% p/p Manganês (Mn) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA.
0,003% p/p Molibdénio (Mo) solúvel em água, na forma mineral.
0,015% p/p Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA.

UTILIZAÇÕES
LUQSAMAG-N fornece azoto, magnésio e um teor equilibrado de micronutrientes. Recomenda-se a sua utilização em culturas desenvolvidas 
em terrenos pobres em magnésio ou em terrenos onde a cultura não seja capaz de assimilar as quantidades necessárias de magnésio 
presentes no solo, devido à interação deste elemento com o excesso de cálcio, sódio ou potássio.
O magnésio favorece o transporte e a acumulação de açúcares nos órgãos de reserva e faz parte da molécula de clorofi la.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização foliar normal na dose de 150-200 cc/hl de água, em todo o tipo de culturas.
Em função da severidade da defi ciência, são necessários 2-3 tratamentos com intervalos de 20 dias.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Pode ser aplicado conjuntamente com a maioria dos produtos fi tofarmacêuticos. Não deve ser misturado com produtos de forte reação alcalina.
É aconselhável evitar a aplicação em horas de altas temperaturas.
Molhar bem toda a folhagem.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

200 l

5 l

1000 l

20 l

LUQSAMAG-N
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COMPOSIÇÃO
7,5% p/p de Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água. 
15% p/p de Trióxido de enxofre (SO3) solúvel em água. 
Micronutrientes
0,05% p/p de Boro (B) solúvel em água, na forma mineral.
0,01% p/p de Cobre (Cu) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA.
0,25% p/p de Ferro (Fe) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA.
0,10% p/p de Manganês (Mn) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA.
0,007% p/p de Molibdénio (Mo) solúvel em água, na forma mineral.
0,02% p/p de Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA.

UTILIZAÇÕES
LUQSAMAG-S é uma solução líquida solúvel de magnésio com micronutrientes que atuam preventivamente e curativamente contra as 
carências causadas pela defi ciência de magnésio e enxofre, bem como dos micronutrientes presentes nesta formulação. 
O magnésio faz parte da molécula de clorofi la, desempenhando um papel fundamental na fotossíntese e na formação de outros pigmentos 
e ativando muitas das enzimas do metabolismo dos glícidos e das proteínas. O enxofre faz parte das vitaminas, aminoácidos (cisteína e 
metionina), proteínas, coenzimas e glicósidos

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar:150-200 cc/hl. Em função das necessidades da cultura ou da intensidade da defi ciência, são necessários 2-3 tratamentos 
com intervalos de 20 dias.
Aplicação em fertirrigação:   Árvores pequenas e plantas de porte baixo  20-30 cc/planta.
    Árvores jovens    30-75 cc/árvore.
    Árvores adultas    75-125 cc/árvore.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Nas aplicações foliares, pode ser misturado com todos os adubos e produtos fitofarmacêuticos de uso corrente, exceto os de forte 
reação alcalina.
Evitar efetuar a aplicação em horas de máxima insolação.
Molhar bem toda a folhagem.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

200 l

5 l

1000 l

20 l

LUQSAMAG-S
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COMPROMISSO
O nosso compromisso é com os nossos clientes, 
cuidando minuciosamente das necessidades 
específi cas e reais de cada um, com toda a 
sociedade, com o ambiente e com a saúde dos 
trabalhadores, respeitando o quadro jurídico e 
regulamentar em cada caso, para alcançar assim 
um mundo melhor e mais positivo.

O Departamento Técnico Agronómico elabora 
planos personalizados para cada tipo de exploração 
consoante as suas necessidades, escutando e 
aconselhando o cliente em questões agronómicas, 
fazendo um acompanhamento completo da 
evolução e das necessidades e realizando as 
adaptações necessárias.

Adaptamos as fórmulas dos nossos produtos 
às necessidades de cada exploração agrícola 
e cultura.

Assumimos a necessidade de uma melhoria 
contínua, desenvolvendo produtos e tecnologias 
inovadoras num quadro sustentável.
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COMPOSIÇÃO
8% p/p de Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA. 
4% p/p de Zinco (Zn) na forma EDTA. 
4% p/p de Zinco (Zn) na forma HEEDTA.
Intervalo de pH em que se garante uma boa estabilidade da fração quelatada: pH entre 4 a 9.

UTILIZAÇÕES
É um corretor de zinco (Zn) em todo o tipo de culturas (fruteiras, citrinos, hortícolas, ornamentais e cereais) que pode ser aplicado tanto 
por via foliar como em fertirrigação ou diretamente no solo. Por estar na forma quelatada, a assimilação e utilização do zinco pela planta é 
total, rápida e efi caz.
O zinco é essencial para a formação de auxinas (reguladores do crescimento), intervém na síntese de ácidos nucleicos, proteínas e vitamina 
C. Tem efeito sobre o vingamento e a maturação do fruto.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
A época de aplicação mais adequada é antes do início do crescimento vegetativo ou aos primeiros sintomas de defi ciência.
Aplicação foliar: 100-150 cc/hl. Em função da severidade da defi ciência, normalmente são convenientes de 2 a 3 pulverizações com 
intervalos de 20 dias. 
Em citrinos, aplicar antes da abertura da flor, após a queda das pétalas e na rebentação de verão.
Aplicação no solo: em aplicação direta no solo, efetuar seguidamente uma rega para que o produto chegue mais facilmente 
às raízes. 
Em viveiros, de 14 a 25 cc/planta. 
Em árvores jovens, de 50 a 75 cc/árvore. 
Em árvores adultas muito cloróticas, de 75 a 125 cc/árvore.
Aplicação em fertirrigação: de 4 a 6 litros, em função do grau de carência e do tipo de cultura.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
LUQSAZINC-8 é compatível com a maioria dos produtos fi tofarmacêuticos e fertilizantes de uso corrente.
É aconselhável evitar as horas de altas temperaturas e molhar bem toda a folhagem.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

LUQSAZINC-8

200 l

5 l

1000 l

20 l



NITRAZINC-LUQSA

COMPOSIÇÃO
6% p/p de Azoto total (N) nítrico. 
15% p/p de Zinco (Zn) solúvel em água, na forma mineral.

UTILIZAÇÕES
NITRAZINC-LUQSA é um adubo corretor de carências de zinco (Zn) em todo o tipo de culturas que pode ser aplicado tanto por via 
foliar como radicular. O zinco atua no crescimento vegetativo, participa na formação de auxinas e intervém na síntese de ácidos 
nucleicos, proteínas e vitamina C. 
NITRAZINC-LUQSA fornece também azoto, que reforça a atividade do zinco (o azoto faz parte dos aminoácidos, das proteínas e 
da clorofila).

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
A época de aplicação mais adequada é quando a planta inicia o crescimento vegetativo e/ou quando manifesta sintomas de 
carência.
Aplicação foliar: 100-150 cc/hl de água. Em função da intensidade da deficiência, são convenientes de 2 a 3 pulverizações com 
intervalos de 20 dias, no início do ciclo vegetativo e antes das rebentações de verão em fruteiras e citrinos.
Aplicação no solo: pulverizar diretamente o solo, efetuando seguidamente uma rega para que o produto chegue mais facilmente 
às raízes.
As doses indicativas são: Viveiros e plantas de porte baixo 5-15 cc/planta
   Árvores jovens   15-30 cc/árvore
   Árvores adultas   30-60 cc/árvore
Aplicação em fertirrigação: aplicar juntamente com a água de rega na dose de 4-8 l/ha por aplicação. Dependendo da 
intensidade da deficiência, serão necessários 4-6 tratamentos distribuídos ao longo do ciclo da cultura, em fruteiras e citrinos, 
não ultrapassando a concentração de 0,1% em nenhum caso.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O produto é ligeiramente corrosivo, pelo que é recomendável evitar o contacto direto. Pode provocar irritação em contacto com os olhos 
ou a pele.
Não misturar com cobres, óleos, ácidos minerais nem com polissulfeto de cálcio.
É aconselhável evitar a aplicação em horas de altas temperaturas.
Em aplicações foliares, pode ser misturado com todos os produtos fi tofarmacêuticos de uso corrente.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.
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200 l

5 l

1000 l

20 l
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16 LUQSA

COMPOSIÇÃO
6% p/p de Manganês (Mn) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA. 
3% p/p de Manganês (Mn) na forma EDTA. 3% p/p de Manganês (Mn) na forma HEEDTA.
Intervalo de pH em que se garante uma boa estabilidade da fração quelatada: pH entre 4 a 9.

UTILIZAÇÕES
LUQSAMAN-6 é um corretor de manganês (Mn) em todo o tipo de culturas (especialmente em fruteiras e citrinos). Por estar na forma 
quelatada, a assimilação e utilização do manganês pela planta é total, rápida e efi caz. 
O manganês desempenha um papel importante na fotossíntese das plantas, regula o metabolismo dos ácidos gordos e intervém na síntese 
de proteínas, entre outras funções.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
A época de aplicação mais adequada é antes do início do crescimento vegetativo ou aos primeiros sintomas de deficiência. 
Aplicação foliar: 150-200 cc/hl (sistema muito adequado para utilização em fruteiras e citrinos). Em função da severidade da 
deficiência, normalmente são necessárias de 2 a 3 pulverizações com intervalos de 20 dias. 
Aplicação direta no solo: pulverizar diretamente o solo, efetuando seguidamente uma rega para que o produto chegue mais 
facilmente às raízes, nas seguintes doses:  Em viveiros   20-30 cc/planta 
     Em árvores jovens   30 a 75 cc/árvore 
     Em árvores adultas muito cloróticas  75 a 125 cc/árvore
Aplicação em fertirrigação: aplicar a 0,01% e 0,1%, de modo que a quantidade total por hectare seja da ordem de 4 a 8 litros, 
em função do grau de carência e do tipo de cultura.
Em cereais, aplicar 1-2 l/ha e em relvados e campos de golfe, 1 l/ha.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
LUQSAMAN-6 pode ser aplicado conjuntamente com os fertilizantes e produtos fi tofarmacêuticos de uso corrente.
É aconselhável evitar as horas de altas temperaturas e molhar bem toda a folhagem.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico

LUQSAMAN-6

200 l

5 l

1000 l

20 l



NITRAMAN-LUQSA

COMPOSIÇÃO
7% p/p de Azoto total (N) nítrico. 
15% p/p de Manganês (Mn) solúvel em água, na forma mineral.

UTILIZAÇÕES
NITRAMAN é um adubo que fornece manganês (Mn) e corrige esta carência em todo o tipo de culturas (especialmente em fruteiras 
e citrinos). O manganês regula o metabolismo dos ácidos gordos e intervém na síntese de proteínas. Desempenha também um papel 
importante na fotossíntese, do mesmo modo que o azoto, pelo que a aplicação conjunta destes dois nutrientes melhora os processos 
fotossintéticos das plantas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
La época más adecuada para su aplicación es cuando la planta inicia su crecimiento vegetativo o al inicio de síntomas de deficiencia.
Aplicação foliar: 100-150 cc/hl. Em função da severidade da deficiência, são convenientes de 2 a 3 pulverizações com intervalos 
de 20 dias, no início do ciclo vegetativo e antes das rebentações de verão, em fruteiras e citrinos.
Aplicação direta no solo: pulverizar diretamente o solo, efetuando seguidamente uma rega para que o produto chegue mais 
facilmente às raízes. 
As doses indicativas são: Viveiros e plantas de porte baixo 5-15 cc/planta.
   Árvores jovens   15-30 cc/árvore.
   Árvores adultas   30-60 cc/árvore.
Aplicação em fertirrigação: aplicar juntamente com a água de rega na dose de 4-8 l/ha por aplicação. Dependendo da intensidade 
da deficiência, serão necessários 4-6 tratamentos distribuídos ao longo do ciclo da cultura, em fruteiras e citrinos, não ultrapassando 
a concentração de 0,1% em nenhum caso.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O produto é ligeiramente corrosivo, pelo que é recomendável evitar o contacto direto. Pode provocar irritação em contacto com os olhos 
ou a pele.
Não misturar com cobres, óleos, ácidos minerais nem com polissulfeto de cálcio.
É aconselhável evitar a aplicação em horas de altas temperaturas.
Nas aplicações foliares, pode ser misturado com a maioria dos produtos fi tofarmacêuticos de uso corrente.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.
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18 LUQSA

COMPOSIÇÃO
13% p/p de Manganês (Mn). 
12% p/p de Zinco (Zn). 
44% p/p de Trióxido de Enxofre (SO3).

UTILIZAÇÕES
CITRUSLUQ-S é um adubo corretor de carências de manganês, zinco, e enxofre. A sua estudada formulação garante uma rápida absorção e 
uma total assimilação por parte das culturas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar:

TIPO DE CULTURA DOSE APLICAÇÃO

Citrinos, fruteiras e hortícolas 200-300 g/hl 2-3 aplicações com intervalos de 20 dias

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Pode ser aplicado conjuntamente com a maioria dos produtos fi tofarmacêuticos. Não deve ser misturado com produtos de forte reação alcalina.
Evitar efetuar a aplicação em horas de altas temperaturas.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS

CITRUSLUQ S

5 kg
25 kg
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COMPOSIÇÃO
10% p/p de Boro (B) solúvel em água, na forma de sal de etanolamina.

UTILIZAÇÕES
Corretor de carências de boro em culturas de árvores fruteiras, oliveiras, videiras, luzerna, beterraba, couve, aipo, alface e outras hortícolas. 
LUQSABOR-LN favorece a fecundação e o vingamento das fruteiras. A sua aplicação permite evitar alterações em macieiras e pereiras, tais 
como as “manchas encortiçadas da macieira”, a queda prematura dos frutos, a presença de ramos secos em fruteiras, a deformação dos 
frutos, a necrose das gemas, etc. 

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização foliar normal na dose de 100-200 cc/hl de água. 
Em macieira e pereira, da fl oração à queda das pétalas e cerca de 15 dias depois.
Em luzerna, beterraba e culturas hortícolas, pode ser aplicado durante todo o ciclo vegetativo até à fl oração.  

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Evitar misturar com óleos ou com produtos que contenham óleos.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS

LUQSABOR L. N.

200 l

5 l
1 l

1000 l

20 l
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20 LUQSA

COMPOSIÇÃO
75% p/p de Cobre (Cu) metal total, solúvel em água (óxido de cobre vermelho). 
85% p/p Óxido cuproso.

UTILIZAÇÕES
Corretor de carências de cobre em todo o tipo de culturas. A sua formulação na forma de óxido cuproso constitui a maneira mais adequada 
para a correção das carências de cobre em qualquer modo de aplicação.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Devido ao tamanho das suas partículas, apresenta um elevado poder de fi xação, penetrando e revestindo a superfície tratada com maior 
efi cácia do que outras formas de cobre.
As doses de aplicação em pulverização foliar normal são de 100 -250 g/hl.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Evitar efetuar o tratamento em horas de máxima insolação.
Tomar as devidas precauções em regiões frias e húmidas, bem como em algumas variedades de fruteiras, videiras e outras culturas, devido 
à fi totoxicidade própria do cobre.
Os tratamentos devem ser repetidos depois de fortes chuvas.
Não misturar com polissulfetos, TMTD, substâncias muito ácidas ou muito alcalinas.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS

CUPROLUQ-75

5 kg
25 kg



GLUCOLUQ

COMPOSIÇÃO
6% p/p de Cobre (Cu), solúvel em água, na forma de gluconato.
Agente complexante: ácido glucónico.

UTILIZAÇÕES
Corretor de carências de cobre em todo o tipo de culturas. 
A sua formulação complexada constitui a maneira mais adequada para a correção das carências de cobre em qualquer modo de aplicação.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar:  50-200 cc/hl. Em função da severidade da defi ciência, são convenientes de 2 a 3 pulverizações com intervalos de 20 
dias, no início do ciclo vegetativo e antes das rebentações de verão, em citrinos. 
Aplicação em fertirrigação: aplicar juntamente com a água de rega na dose de 4-6 l/ha por aplicação Dependendo da intensidade da 
defi ciência, podem ser necessários de 4 a 6 tratamentos distribuídos ao longo do ciclo da cultura, em fruteiras e citrinos. Não ultrapassar a 
concentração de 0,05% em nenhum caso.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Evitar efetuar o tratamento em horas de máxima insolação. 
Nas aplicações foliares, pode ser misturado com a maioria dos adubos e produtos fi tofarmacêuticos. Não obstante, devido à diversidade de 
produtos alheios à nossa empresa que podem ser utilizados nas misturas, recomenda-se realizar um teste de compatibilidade dos produtos 
a aplicar.
Não misturar com óleos minerais, produtos alcalinos ou de forte reação ácida ou alcalina, nem com micronutrientes quelatados.
Não aplicar durante a fl oração nem em variedades sensíveis ao cobre. Em doses elevadas, pode provocar desfoliação em fruteiras no fi nal 
do período vegetativo.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.
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22 LUQSA

COMPOSIÇÃO
8% p/p de Cobre (Cu) solúvel em água. 
8% p/p de Cobre (Cu) na forma de quelatos EDTA e HEEDTA.
Intervalo de pH em que se garante uma boa estabilidade da fração quelatada: pH entre 8-11.

UTILIZAÇÕES
Corretor de carências de cobre em todo o tipo de culturas. 
A sua formulação quelatada constitui a maneira mais adequada para a correção das carências de cobre.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar: 100-150 cc/hl. Em função da severidade da defi ciência, são convenientes de 2 a 3 pulverizações com intervalos de 20 
dias, no início do ciclo vegetativo e antes das rebentações de verão, em citrinos. 
Aplicação em fertirrigação: aplicar juntamente com a água de rega na dose de 4-6 l/ha por aplicação. Dependendo da intensidade 
da defi ciência, serão necessários de 4 a 6 tratamentos distribuídos ao longo do ciclo da cultura, em fruteiras e citrinos. Não ultrapassar a 
concentração de 0,05% em nenhum caso.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Evitar efetuar o tratamento em horas de máxima insolação. 
Nas aplicações foliares, pode ser misturado com a maioria dos adubos e produtos fi tofarmacêuticos.
Não misturar com produtos fortemente alcalinos.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS

LUQSACOBRE-8

200 l

5 l

1000 l

20 l
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GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS
Na LUQSA preocupamo-nos com o ambiente, por isso estamos permanentemente focados na investigação e no 
desenvolvimento de produtos sustentáveis e amigos do ambiente, cumprindo rigorosamente a legislação em vigor e 
atendendo aos mais altos padrões de qualidade.

Todos os nossos corretores e fertilizantes têm RESÍDUO 0.

Estamos inscritos no programa de gestão de embalagens SIGFITO, o que nos permite dar uma solução 100% 
ecológica às nossas embalagens de produtos fi tofarmacêuticos.
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24 LUQSA

COMPOSIÇÃO
30% p/p de Ferro (Fe) solúvel em água.

UTILIZAÇÕES
ANTIMUSGO-LUQSA é um adubo formulado à base de sulfato de ferro que se carateriza por fornecer ferro aos solos cultivados, 
bem como para o controlo do desenvolvimento de algas, musgos e líquenes em relvados. 
Recomenda-se aplicar ANTIMUSGO-LUQSA duas vezes por ano (primavera e outono). Em relvados, atua como corretor de 
carências, favorecendo o seu reverdecimento. Elimina os musgos, algas e líquenes que se possam desenvolver e também atua de 
forma preventiva contra doenças criptogâmicas.
Uma vez que os esporos do musgo demoram entre 8 e 12 semanas a secar, deve-se aguardar este período antes de ressemear 
a relva.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar ANTIMUSGO-LUQSA sobre a superfície a tratar, na dose de 5-15 g/m2 por aplicação. 
Utilizar luvas.
Regar depois de cada aplicação.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O produto é irritante, pelo que é recomendável evitar o contacto direto utilizando luvas.
Conservar o produto na embalagem original e em local seco.
Não arrancar nunca musgos viçosos com o ancinho, uma vez que os esporos se podem estender a outras partes do relvado.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS

5 kg
25 kg

ANTIMUSGO-LUQSA
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COMPOSIÇÃO
3%  p/p de Azoto (N) total ureico. 
15% p/p de Óxido de potássio (K2O), solúvel em água. 
2,4% p/p de Ferro (Fe) solúvel em água, quelatado por EDDHA.

UTILIZAÇÕES
LUQSAFER G-24 é um produto especialmente formulado para corrigir as carências de ferro em fruteiras, citrinos, aveleiras, videiras, 
parreiras, ornamentais, hortícolas e viveiros, fornecendo ao mesmo tempo azoto e potássio que melhoram o aproveitamento do ferro 
pela planta.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
LUQSAFER G-24, graças à sua formulação na forma de grânulos, facilita uma correta aplicação a seco. Espalhar manualmente a quantidade 
necessária na zona de gotejamento da árvore ou ao redor das plantas tratadas. É recomendável enterrar o produto através de um ligeiro 
trabalho mecânico. A absorção do produto pelas raízes realiza-se através da chuva ou de uma rega uniforme sobre toda a superfície tratada.

CULTURAS DOSE SOLO

Fruteiras, citrinos, aveleiras e 
subtropicais

Plantas jovens 12-35 g/árvore

Árvores pequenas 35-65 g/árvore

Árvores médias 70-130 g/árvore

Árvores muito desenvolvidas ou com forte clorose 150 -250 g/árvore

Época Início da rebentação e durante o ciclo da cultura

Vinha

Cepas jovens 8-13 g/cepa

Cepas em produção 13 -25 g/cepa

Parreiras 25-40 g/parreira

Época Antes do abrolhamento e durante o ciclo da cultura

Viveiros
- 3-8 g/árvore ou 13 -25 g/m2

Época Durante todo o período vegetativo

Hortícolas e ornamentais
- 3 -13 g/m2

Época Após a plantação

Culturas extensivas - 5-8 kg/ha 

* Recomenda-se distribuir estas doses totais em 2 ou 3 aplicações.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Conservar o produto na embalagem original em local fresco, seco e preferencialmente ao abrigo da luz.
Lavar-se abundantemente com água e sabão após o manuseamento do produto.
Embora possa ser misturado com qualquer tipo de adubo, é conveniente verifi car se as caraterísticas de ambos os produtos o permitem.
Recomenda-se efetuar uma rega após a aplicação do produto, para favorecer a sua penetração até ao nível das raízes.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

5 kg
1 kg

LUQSAFER G-24
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26 LUQSA

COMPOSIÇÃO
6% p/p de Ferro (Fe) solúvel em água, quelatado por EDDHA.
4% p/p de Ferro (Fe) EDDHA orto-orto.

UTILIZAÇÕES
Corretor de carências de ferro em todo o tipo de fruteiras, citrinos, aveleiras, subtropicais, videiras e parreiras, hortícolas, ornamentais e 
culturas extensivas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
LUQSAFER deve ser aplicado diluído em água em qualquer dos seguintes sistemas: fertirrigação, soco localizador, injetado no solo ou através 
de sulcos ao redor da árvore.
Na rega por alagamento, não é necessário diluir o produto previamente. Devido à sua total solubilidade, a aplicação é especialmente 
indicada em instalações de rega localizada. 

LUQSAFER deve ser aplicado nas épocas e doses descritas no quadro explicativo.

CULTURAS DOSE SOLO REGA GOTA A GOTA

Fruteiras, citrinos, 
aveleiras e subtropicais

Plantas jovens 5-15 g/árvore 3-10 g/árvore

Árvores pequenas 15-25 g/árvore 10-15 g/árvore

Árvores médias 30-50 g/árvore 20-35 g/árvore

Árvores muito 
desenvolvidas ou com 
forte clorose

60-100 g/árvore 40-65 g/árvore

Época Início da rebentação e durante o ciclo da cultura

Vinha

Cepas jovens 3-5 g/cepa 2-4 g/cepa

Cepas em produção 5-10 g/cepa 3-7 g/cepa

Parreiras 15-25 g/cepa 10-15 g/cepa

Época Antes do abrolhamento e durante o cicloda cultura

Viveiros
- 1-3 g/árvore ou 3-5 g/m2 0,5-2 g/árvore ou 2-4 g/m2

Época Durante todo o período vegetativo

Hortícolas e ornamentais
- 1-5 g/m2 0,5-4 g/m2

Época Após a plantação

Culturas extensivas - 3-5 kg/ha -

* Recomenda-se distribuir estas doses totais em 2 ou 3 aplicações.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Conservar o produto na embalagem original em local fresco, seco e preferencialmente ao abrigo da luz.
Lavar-se abundantemente com água e sabão após o manuseamento do produto.
Embora possa ser misturado com qualquer tipo de adubo, é conveniente verifi car se as caraterísticas de ambos os produtos o permitem.
Recomenda-se efetuar uma rega após a aplicação do produto, para favorecer a sua penetração até ao nível das raízes.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

REGISTOS
Fertilizante utilizável em produção biológica de acordo com o RCE 834/2007.

LUQSAFER

	  

5 kg
1 kg



LUQSAFER PLUS

COMPOSIÇÃO
6% p/p de Ferro (Fe) solúvel em água. 
6% p/p de Ferro (Fe) quelatado por EDDHA. 
5% p/p de Ferro (Fe) EDDHA orto-orto.

UTILIZAÇÕES
Corretor de carências de ferro em todo o tipo de fruteiras, citrinos, aveleiras, subtropicais, videiras e parreiras, hortícolas e ornamentais.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
LUQSAFER PLUS deve ser aplicado diluído em água em qualquer dos seguintes sistemas: fertirrigação, soco localizador, injetado no solo ou 
através de sulcos ao redor da árvore.
Na rega por alagamento, não é necessário diluir o produto previamente. Devido à sua total solubilidade, a aplicação é especialmente 
indicada em instalações de rega localizada. 

LUQSAFER PLUS deve ser aplicado nas épocas e doses descritas no quadro explicativo.

CULTURAS DOSE SOLO REGA GOTA A GOTA

Fruteiras, citrinos, 
aveleiras e subtropicais

Plantas jovens 3-15 g/árvore 3-10 g/árvore

Árvores pequenas 15-25 g/árvore 10-15 g/árvore

Árvores médias 30-50 g/árvore 20-35 g/árvore

Árvores muito 
desenvolvidas ou com 
forte clorose

50-100 g/árvore 40-65 g/árvore

Época Início da rebentação e durante o ciclo da cultura

Vinha

Cepas jovens 3-5 g/cepa 2-4 g/cepa

Cepas em produção 5-10 g/cepa 3-7 g/cepa

Parreiras 10-20 g/cepa 10-15 g/cepa

Época Antes do abrolhamento e durante o cicloda cultura

Viveiros
- 1-3 g/árvore ou 3-5 g/m2 0,5-2 g/árvore ou 2-4 g/m2

Época Durante todo o período vegetativo

Hortícolas e ornamentais
- 1-5 g/m2 0,5-4 g/m2

Época Após a plantação

Morango - 3-5 kg/ha -

* Recomenda-se distribuir estas doses totais em 2 ou 3 aplicações.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Conservar o produto na embalagem original em local fresco, seco e preferencialmente ao abrigo da luz. 
Lavar-se abundantemente com água e sabão após o manuseamento do produto.
Embora possa ser misturado com qualquer tipo de adubo, é conveniente verifi car se as caraterísticas de ambos os produtos o permitem. 
Recomenda-se efetuar uma rega após a aplicação do produto, para favorecer a sua penetração até ao nível das raízes. 
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

REGISTOS
Fertilizante utilizável em produção biológica de acordo com o RCE 834/2007.
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28 LUQSA

COMPOSIÇÃO
5% p/p de Ferro (Fe) solúvel em água, quelatado por HEEDTA.

UTILIZAÇÕES
Corretor de carências de ferro na forma líquida que se carateriza pela sua alta solubilidade e assimilação em todo o tipo de fruteiras, citrinos, 
aveleiras, subtropicais, videiras e parreiras, hortícolas, ornamentais e culturas extensivas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
LUQSAFER L-65 deve ser aplicado diluído em água em qualquer dos seguintes sistemas: fertirrigação, culturas hidropónicas, soco localizador, 
injetado no solo ou através de sulcos ao redor da árvore.
Na rega por alagamento, não é necessário diluir o produto previamente. A sua aplicação é especialmente indicada em instalações de rega 
localizada e em culturas hidropónicas. 

LUQSAFER L-65 deve ser aplicado nas épocas e doses descritas no quadro explicativo.

CULTURAS DOSE SOLO REGA GOTA A GOTA

Fruteiras, citrinos, 
aveleiras e subtropicais

Plantas jovens 5-25 cc/árvore 3-15 cc/árvore

Árvores pequenas 25-50 cc/árvore 15-30 cc/árvore

Árvores médias 50-100 cc/árvore 30-65 cc/árvore

Árvores muito 
desenvolvidas ou com 
forte clorose

100-150 cc/árvore 65-100 cc/árvore

Época Início da rebentação e durante o ciclo da cultura

Vinha

Cepas jovens 5-15 cc/cepa 3-10 cc/cepa

Cepas em produção 15-25 cc/cepa 10-15 cc/cepa

Parreiras 25-50 cc/cepa 15-30 cc/cepa

Época Antes do abrolhamento e durante o cicloda cultura

Viveiros
- 2-5 cc/árvore ou 5-10 cc/m2 1-3 cc/árvore ou 3-6 cc/m2

Época Durante todo o período vegetativo

Hortícolas e ornamentais
- 3-10 cc/m2 2-6 cc/m2

Época Após a plantação

Culturas extensivas - 4-6 l/ha -

* Recomenda-se distribuir estas doses totais em 2 ou 3 aplicações.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Embora possa ser misturado com qualquer tipo de adubo, é conveniente verifi car se as caraterísticas de ambos os produtos o permitem.
Recomenda-se efetuar uma rega após a aplicação do produto, para favorecer a sua penetração até ao nível das raízes.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

LUQSAFER L-65

200 l

5 l

1000 l

20 l



ANTIMUSGO LUQSA
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LUQSAFER TERRA

COMPOSIÇÃO
25% p/p Extrato húmico total. 
7% p/p Ácidos húmicos. 
18% p/p Ácidos fúlvicos. 
2% p/p Azoto (N) orgânico. 
5% p/p Óxido de potássio (K2O) solúvel em água. 
2,4% p/p Ferro (Fe) solúvel em água, quelatado por EDDHA.

UTILIZAÇÕES
LUQSAFER-TERRA é um produto especialmente formulado para corrigir as carências de ferro em fruteiras, citrinos, aveleiras, videiras, 
parreiras, ornamentais, hortícolas e viveiros, fornecendo ao mesmo tempo matéria orgânica (25%), azoto e potássio que melhoram o 
aproveitamento do ferro pela planta.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
LUQSAFER TERRA, graças à sua formulação na forma de grânulos, facilita uma correta aplicação a seco. Espalhar manualmente a quantidade 
necessária na zona de gotejamento da árvore ou ao redor das plantas tratadas. É recomendável enterrar o produto através de um ligeiro 
trabalho mecânico. A absorção do produto pelas raízes realiza-se através da chuva ou de uma rega uniforme sobre toda a superfície tratada.

LUQSAFER TERRA deve ser aplicado nas épocas e doses descritas no quadro explicativo.

CULTURAS DOSE SOLO

Fruteiras, citrinos, aveleiras 
e subtropicais

Plantas jovens 12-35 g/árvore

Árvores pequenas 35-65 g/árvore

Árvores médias 70-130 g/árvore

Árvores muito desenvolvidas ou com forte clorose 150-250 g/árvore

Época Início da rebentação e durante o ciclo da cultura

Vinha

Cepas jovens
Cepas em produção
Parreiras

8-13 g/cepa
13-25 g/cepa
25-40 g/parreira

Época Antes do abrolhamento e durante o cicloda cultura

Viveiros
- 3-8 g/árvore   o 13-25 g/m2

Época Durante todo o período vegetativo

Hortícolas e ornamentais
- 3-13 g/m2

Época Após a plantação

Culturas extensivas - 5-8 kg/ha 

* Recomenda-se distribuir estas doses totais em 2 ou 3 aplicações.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Conservar o produto na embalagem original em local fresco, seco e preferencialmente ao abrigo da luz.
Lavar-se abundantemente com água e sabão após o manuseamento do produto.
Embora possa ser misturado com qualquer tipo de adubo, é conveniente verifi car se as caraterísticas de ambos os produtos o permitem.
Recomenda-se efetuar uma rega após a aplicação do produto, para favorecer a sua penetração até ao nível das raízes.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

5 kg
25 kg
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30 LUQSA

COMPOSIÇÃO
15% p/p de Extrato húmico total. 
10% p/p Ácidos húmicos. 
5% p/p Ácidos fúlvicos. 
7% p/p de Óxido de potássio (K2O) solúvel em água.
Produto obtido por processamento da leonardite.

UTILIZAÇÕES
Fornece matéria orgânica, na forma de ácidos húmicos e fúlvicos, para favorecer o crescimento mais equilibrado e rápido das plantas. Pode 
ser utilizado em todo o tipo de culturas, tanto no solo como via foliar. Como corretivo orgânico, melhora a estrutura do solo, o arejamento e 
a capacidade de troca iónica; também favorece a assimilação dos nutrientes pelas plantas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar: 150-300 cc por 100 litros. 
Aplicação no solo:
Em rega localizada, aplicar 15-40 l/ha ao longo do ciclo vegetativo e distribuído numa aplicação média semanal. 
Em rega por alagamento, aplicar 40-60 l/ha. 
Como corretivo orgânico do solo, aplicar entre 60-80 l/ha, consoante as necessidades do terreno.
Para facilitar o enraizamento nas transplantações, molhar as raízes das plantas a transplantar numa solução de 0,7% a 1%. AHULUQ-
SM melhora o comportamento das sementes quando tratadas numa solução de 20-40%.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Evitar realizar tratamentos foliares com altas temperaturas ou em horas de forte insolação, uma vez que poderiam provocar queimaduras 
no ápice das folhas.
AHULUQ-SM pode ser misturado com os nossos adubos foliares FERTILUQ.
Não misturar com herbicidas incompatíveis com a matéria orgânica.
Não misturar com produtos de reação ácida, nitrato de cálcio, ácido nítrico e fosfórico.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

AHULUQ-SM

200 l

5 l

1000 l

20 l



AHULUQ-15

COMPOSIÇÃO
15% p/p de Extrato húmico total.
10% p/p Ácidos húmicos. 
5% p/p Ácidos fúlvicos. 
7% p/p de Óxido de potássio (K2O), solúvel em água.
Micronutrientes
0,02% p/p de Boro (B) na forma mineral.
0,05% p/p de Cobre (Cu) na forma de quelato EDTA e HEEDTA.
0,1% p/p de Ferro (Fe) na forma de quelato EDTA e HEEDTA.
0,07% p/p de Manganês (Mn) na forma de quelato EDTA e HEEDTA.
0,03% p/p de Molibdénio (Mo) na forma mineral.
0,015% p/p de Zinco na forma de quelato EDTA e HEEDTA.
Produto obtido por processamento da leonardite.

UTILIZAÇÕES
Fornece matéria orgânica, na forma de ácidos húmicos e fúlvicos, para favorecer o crescimento mais equilibrado e rápido das plantas. Pode 
ser utilizado em todo o tipo de culturas, tanto no solo como via foliar. Como corretivo orgânico, melhora a estrutura do solo, o arejamento 
e a capacidade de troca iónica; também favorece a assimilação dos nutrientes pelas plantas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar: 150-300 cc por 100 litros. 
Aplicação no solo: 
Em rega localizada, aplicar 15-40 l/ha ao longo de ciclo vegetativo e distribuído numa aplicação média semanal. 
Em rega por alagamento, aplicar 40-60 l/ha. 
Como corretivo orgânico do solo, aplicar entre 60-80 l/ha, consoante as necessidades do terreno.
Para facilitar o enraizamento nas transplantações, molhar as raízes das plantas a transplantar numa solução de 0,7% a 1%. AHULUQ 
15 melhora o comportamento das sementes quando tratadas numa solução de 20%-40%.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Evitar realizar tratamentos foliares com altas temperaturas ou em horas de forte insolação, uma vez que poderiam provocar queimaduras 
no ápice das folhas.
AHULUQ 15 pode ser misturado com os nossos adubos foliares FERTILUQ.
Não misturar com herbicidas incompatíveis com a matéria orgânica.
Não misturar com produtos de reação ácida, nitrato de cálcio, ácido nítrico e fosfórico.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.
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200 l

5 l

1000 l

20 l
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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

ALGALUQ

200 l

5 l

1000 l

20 l
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COMPOSIÇÃO
12% p/p de Aminoácidos livres. 
8,2% p/p Azoto (N) total: 4,2% p/p Azoto (N) amoniacal. 4% p/p Azoto (N) orgânico. 
58% p/p de Matéria orgânica total. 
Aminograma quantitativo (p/p): 5,67% Ácido glutâmico e 2,89% Alanina.
Aminograma qualitativo: Ácido aspártico, Arginina, Cisteína, Fenilalanina, Glicina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Serina, Tirosi-
na, Treonina e Valina.
Classe A
Teor em metais pesados inferior aos limites autorizados para esta classifi cação.

UTILIZAÇÕES
AMINOLUQ-V-12 são aminoácidos de origem vegetal que, graças ao processo de obtenção (hidrólise enzimática), se encontram na sua 
maioria na forma levogira “L”, que é a única forma utilizável pelas plantas.
Atua como estimulante do crescimento e da produção, favorecendo também a recuperação das culturas submetidas a situações de stress. 
Melhora a fotossíntese, regula o balanço hídrico e retarda a senescência das plantas.
A sua utilização é recomendada nas seguintes culturas: oliveiras, fruteiras, videiras, citrinos, ornamentais, hortícolas, cereais e forragens.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
AMINOLUQ-V-12 deve ser aplicado nos momentos críticos do desenvolvimento das plantas: pós-transplantação, crescimento, pré-fl oração e vingamento.  
Aplicação foliar: 200-300 cc/hl. Recomenda-se realizar de 2 a 4 aplicações.  
Aplicação no solo: em rega localizada, recomenda-se utilizar entre 2-4 l/ha por aplicação. A dose total é de 10-20 l/ha.
Evitar misturar com óleos, enxofre, captana e compostos cúpricos.

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 oliveiras, pode ser misturado com compostos cúpricos.
Evitar misturar com óleos, enxofre, captana e compostos cúpricos.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

REGISTOS
Fertilizante utilizável em produção biológica de acordo com o RCE 834/2007.

200 l

5 l
1 l

1000 l

20 l

AMINOLUQ-V-12
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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.

AMINOLUQ-24

200 l

5 l
1 l

1000 l

20 l
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COMPOSIÇÃO
10% p/p de Aminoácidos livres. 
3,5% p/p Azoto (N) total: 1,5% p/p Azoto (N) orgânico e 2% p/p Azoto (N) amoniacal. 
2% p/p de Óxido de potássio (K2O) solúvel em água.
1% p/p de Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água.
Produto à base de aminoácidos obtidos a partir da hidrólise enzimática de extratos vegetais.
Classe A
Teor em metais pesados inferior aos limites autorizados para esta classifi cação.
Aminograma quantitativo (p/p): 4,73% Ácido glutâmico e 2,41% Alanina.
Aminograma qualitativo: Ácido aspártico, Treonina, Serina, Prolina, Glicina, Cisterna, Valina, Metionina, Isoleucina, Leucina, Tirosina, 
Fenilalanina, Histidina, Lisina, Arginina.

UTILIZAÇÕES
LUQVITAL é uma mistura equilibrada de aminoácidos, ácidos fúlvicos (15%), algas (3%) e matéria orgânica (25%).
Graças à sua estudada composição, LUQVITAL promove um desenvolvimento rápido e equilibrado da cultura, nomeadamente quando as 
plantas estão submetidas a stress por fatores climáticos ou durante momentos de elevadas exigências nutricionais.
LUQVITAL atua também melhorando o aproveitamento dos adubos e favorecendo a resistência às condições ambientais adversas (após 
períodos de baixas temperaturas, granizo, etc.). 
A sua aplicação é recomendada nas seguintes culturas: citrinos, fruteiras, hortícolas e ornamentais.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar: 100-300 cc/hl.
Rega gota a gota
Citrinos e fruteiras: 20-50 l/ha ao longo do ciclo da cultura. Sem exceder os 30 l/ha em cada rega.
Hortícolas e ornamentais: 30-50 l/ha.
Rega por alagamento
Citrinos e fruteiras: 40-70 l/ha em várias aplicações.
Hortícolas e ornamentais: 40-50 l/ha.  

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, citrinos e videiras, não deve ser aplicado durante a mudança de coloração nem durante a maturação dos frutos.
Evitar realizar tratamentos conjuntos com óleos, captana e compostos cúpricos (exceto nos tratamentos conjuntos das oliveiras). Evitar 
misturar com enxofres e compostos de enxofre.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

200 l

5 l

1000 l

20 l

LUQVITAL
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COMPOSIÇÃO
67% p/p de Extrato húmico total. 
60% p/p de Ácidos húmicos. 
7% p/p Ácidos fúlvicos. 
11% p/p de Óxido de potássio (K2O) solúvel em água.
Produto obtido por processamento da leonardite.
Classe A
Teor em metais pesados inferior aos limites autorizados para esta classifi cação.

UTILIZAÇÕES
MELHORADOR LUQSA favorece a recuperação do solo, melhorando a sua fertilidade e favorecendo a atividade microbiana. Em terrenos 
argilosos, melhora a estrutura do solo, bem como a sua permeabilidade e arejamento. Em solos arenosos, aumenta a troca catiónica e 
melhora a capacidade de retenção de água. Os ácidos húmicos e fúlvicos desbloqueiam nutrientes do solo e atuam como complexantes 
naturais. A aplicação radicular melhora o enraizamento, o que consequentemente promove um desenvolvimento mais rápido, vigoroso e 
equilibrado das plantas, conseguindo produções superiores e de melhor qualidade. Melhora também o aproveitamento dos adubos, ativando 
a fl ora microbiana do solo e aumentando a resistência às intempéries. Além disso, o fornecimento de potássio melhora a ativação enzimática 
e a translocação de assimilados, regula os processos osmóticos (é o principal responsável pela entrada de água do solo nas raízes) e desloca 
os iões de sódio.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação no solo: em rega localizada, recomenda-se aplicar 1-3 kg/ha até completar 8-25 kg/ha durante o ciclo da cultura, com 
intervalos de 7 a 15 dias, em citrinos, fruteiras, videiras, bananeira, e oliveira. Nas culturas hortícolas e ornamentais, recomenda-
se aplicar 1-2,5 kg/ha até completar 6-20 kg/ha, com intervalos de 15 dias. 
Em outras culturas, aplicar 5-10 kg/ha.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Lavar-se abundantemente com água e sabão após o manuseamento do produto.
Em aplicações por injeção ou em sulcos, recomenda-se efetuar uma rega após a aplicação do produto para favorecer a penetração até ao 
nível das raízes.
Não misturar com produtos de reação ácida, nitrato de cálcio, ácido nítrico e fosfórico.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

5 kg
25 kg

MEJORADOR LUQSA



ORGANILUQ

COMPOSIÇÃO
2,2% p/p Azoto (N) total: 2,1% p/p Azoto (N) orgânico. 
4% p/p de Óxido de potássio (K2O), solúvel em água. 
37% p/p de Matéria orgânica total. 
21,4% p/p Carbono (C) orgânico. 
Relação C/N 10,2. 
Classe A
Teor em metais pesados inferior aos limites autorizados para esta classifi cação.

UTILIZAÇÕES
ORGANILUQ é um fertilizante orgânico de origem vegetal que atua como estimulante do crescimento e da produção e melhora a fertilidade do 
solo. Devido ao seu teor adequado de matéria orgânica, atua como melhorador da estrutura do solo (aumenta a capacidade de troca catiónica 
(CTC), contribui para a estabilidade dos agregados, melhora a penetração e a retenção de água). Desbloqueia os nutrientes do solo, aumentando 
a disponibilidade de macronutrientes como o fósforo (favorecem o desenvolvimento de microrganismos que atuam sobre os fosfatos). Melhora 
também a disponibilidade de micronutrientes, graças ao seu poder quelatante, nomeadamente ferro, manganês, zinco e cobre.
ORGANILUQ favorece o desenvolvimento radicular e reduz os problemas de stress causados pela transplantação ou pela queda da 
temperatura.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar: 100-300 cc/hl. Em oliveiras, pode-se aumentar a dose até 500 cc/hl.
Aplicação no solo: em rega localizada, recomenda-se utilizar 50-150 l/ha ao longo do ciclo da cultura, realizando 4-5 aplicações. Diluir 
previamente em água.
A sua utilização é recomendada em todo o tipo de culturas, tais como oliveiras, fruteiras, hortícolas e citrinos.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Evitar misturar com óleos, enxofre, captana, compostos cúpricos ou produtos de reação alcalina.
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 caso de mistura com outros fertilizantes ou quelatos, recomenda-se diluir previamente ORGANILUQ e depois adicionar o quelato ou o fertilizante. 
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico. 

REGISTOS
Inscrito no Registo de Produtos Fertilizantes com o n.º: F002289/2024.
Fertilizante utilizável em produção biológica de acordo com o RCE 834/2007.
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200 l
1000 l

20 l



CO
RR

ET
IV

OS
 O

RG
ÂN

IC
OS

 
CO

RR
ET

OR
ES

38 LUQSA

COMPOSIÇÃO
18,4% p/p Matéria orgânica total. 
3,3% p/p de Ácidos húmicos totais. 
4,3% p/p de Azoto total (N): 2,1% p/p Azoto (N) orgânico e 2,2% p/p Azoto (N) ureico. 
2,7% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água. 
4,4% p/p de Óxido de potássio (K2O) solúvel em água. 
Contém também:
4,8% p/p de Aminoácidos livres. 
8,0% p/p de Bioestimulantes provenientes de algas. 
4,8% p/p de Proteínas, péptidos e polipéptidos. 
1,0% p/p de Açúcares redutores. 
0,2% p/p de Fatores de crescimento (inositol).
Isento de cloretos.

UTILIZAÇÕES
WINLUQ COMPLEX é uma mistura equilibrada de minerais, matéria orgânica, aminoácidos e outros compostos orgânicos (bioestimulantes 
à base de algas, açúcares redutores, proteínas, péptidos, polipéptidos, fatores de crescimento, etc.). Devido à sua especial composição, 
a aplicação radicular provoca um maior enraizamento e, consequentemente, um desenvolvimento mais rápido, vigoroso e equilibrado, 
conseguindo produções superiores e de melhor qualidade. Melhora também o aproveitamento dos adubos, ativando a fl ora microbiana do 
solo e aumentando a resistência às intempéries e aos ataques de pragas. A sua aplicação é recomendada nas seguintes culturas: fruteiras, 
videiras, oliveiras, citrinos, fruteiras tropicais, fl orestais, ornamentais, industriais, hortícolas, cereais, forragens, pastos e culturas danifi cadas 
por geadas, granizos ou fi totoxicidades.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
As doses normais estão compreendidas entre 5-15 litros por hectare por aplicação, sendo recomendável de 4 a 5 aplicações no início do 
ciclo vegetativo. Se necessário, pode-se aumentar a dose até a um máximo de 25 l/ha. Em hortícolas, ornamentais, etc., aplicar na dose 
de 5-10 l/ha, efetuando um mínimo de 5 aplicações com intervalos de 10-15 dias. Recomenda-se iniciar o tratamento imediatamente após 
a transplantação. Em culturas hidropónicas, aplicar na proporção de 5 g/l de solução-mãe (5 l/m3). 
Devido à sua especial formulação, altamente concentrada, é conveniente diluir o produto previamente, facilitando assim a dosagem. A sua 
aplicação é especialmente indicada em instalações de rega localizada e culturas hidropónicas. 

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Conservar o produto na embalagem original em local fresco, seco e preferencialmente ao abrigo da luz.
Lavar-se abundantemente com água e sabão após o manuseamento do produto.
Agitar a embalagem antes de utilizar o produto.
Em aplicações por injeção ou em sulcos, recomenda-se efetuar uma rega após a aplicação do produto para favorecer a penetração até ao 
nível das raízes
Não misturar com produtos de pH inferior a 6. Não misturar com herbicidas incompatíveis com a matéria orgânica, nem com óleos minerais, 
nem com nitrato de cálcio, nitrato de zinco e ácido fosfórico.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico. 

200 l

5 l

1000 l

20 l

WINLUQ COMPLEX
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INVESTIGAÇÃO
Estamos na vanguarda em investigação e 
desenvolvimento. Dispomos das melhores 
tecnologias de laboratório para a investigação 
de fórmulas que ajudam a melhorar os nossos 
produtos.

Graças ao nosso novo Departamento de IDI, 
podemos realizar as investigações necessárias para 
adaptar as fórmulas às necessidades dos campos 
dos nossos clientes, promover a investigação 
própria de novos produtos e aplicações, bem 
como fortalecer a colaboração com centros de 
investigação e universidades.

Os nossos elevados padrões de qualidade 
permitem-nos fabricar para inúmeras empresas 
multinacionais do setor.

Investigamos para melhorar e inovar. 

Os selos de qualidade de que dispomos nos 
conferem elevados padrões de qualidade, pelo que 
os nossos trabalhos para terceiros são inumeráveis.



CO
RR

ET
OR

ES
 D

E 
CA

RÊ
NC

IA
S

CO
RR

ET
OR

ES

40 LUQSA

COMPOSIÇÃO 
3% p/p de Aminoácidos livres. 
3% p/p de Azoto (N) total: 0,3% p/p de Azoto (N) orgânico. 2% p/p de Azoto (N) ureico. 1% p/p de Azoto (N) amoniacal.
10% p/p de Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água. 
21% Trióxido de enxofre (SO3) solúvel em água.  
4% p/p de Boro (B) solúvel em água. 
Aminograma qualitativo e quantitativo: 3% p/p Lisina.

UTILIZAÇÕES
Atua como estimulante do crescimento e da produção, favorecendo também a recuperação das culturas submetidas a situações de stress. 
Melhora a fotossíntese, regula o balanço hídrico e retarda a senescência das plantas. Pode ser aplicado em oliveiras, fruteiras, videiras, 
citrinos, hortícolas, ornamentais, cereais e forragens.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar: 0,20-0,30% (200-300 cc/hl), realizar 2 ou 4 aplicações. 
Rega localizada: 2-4 l/ha por aplicação, com uma dose total de 10-20 l/ha, durante todo o ciclo da cultura.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Deve-se evitar efetuar o tratamento em horas de máxima insolação.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

5 kg
25 kg

1000 kg

FERTILUQ MAG BORO
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COMPOSIÇÃO
4% p/p de Azoto (N) total ureico. 
25% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água.

UTILIZAÇÕES
FERTILUQ TAMPÓN é uma solução NA para utilização como fonte destes dois nutrientes essenciais para a planta. Graças ao seu alto teor 
em fósforo, é especialmente indicado para favorecer a fl oração e o vingamento dos frutos em todo o tipo de culturas. O fósforo é um 
macronutriente que intervém no transporte, na armazenagem e na transferência de energia nas culturas.
Devido à sua acidez, FERTILUQ TAMPÓN também pode ser aplicado para regular o pH das águas alcalinas utilizadas nos tratamentos de 
aplicação foliar.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização foliar na dose de 100 cc/hl.
Em fruteiras, aplicar na pré-fl oração e depois do vingamento do fruto. Em culturas hortícolas, aplicar a partir da 4.ª folha verdadeira e após 
o primeiro vingamento.
Para aproveitar a sua capacidade de tamponamento do pH, devem-se seguir as instruções abaixo:
1) Encher o tanque de pulverização com água limpa até ao nível pretendido.
2) Adicionar FERTILUQ TAMPÓN lentamente à água, até ajustar o pH entre 6 e 6,5, utilizando para tal as dose indicadas na tabela abaixo.

Tabela de valores indicativos de pH obtidos em função da dose de FERTILUQ TAMPÓN aplicada:

DOSE POR CADA 100 LITROS DE ÁGUA

pH da água 100 cc 200 cc 300 cc

7,0-7,5 5,50 4,00 3,50

7,5-8,0 5,90 4,80 3,90

8,0-8,5 6,25 5,20 4,45

8,5-9,0 6,75 5,95 5,00

9,0-9,5 7,25 6,35 5,45

9,5-10 8,00 7,00 6,00

3) Uma vez ajustado o pH, adicionar os restantes produtos a utilizar.
Para verifi car a efi cácia deste produto, mergulhe as tiras indicadoras de pH incluídas na embalagem durante alguns segundos na água do 
tanque de pulverização, uma antes e outra depois de adicionar FERTILUQ TAMPÓN, e verifi que o valor de pH obtido comparando a cor das 
tiras com as cores de cada valor de pH apresentadas abaixo: (As tiras indicadoras são de uma só utilização).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Como em qualquer tratamento foliar, evitar realizar as aplicações com altas temperaturas e em horas de máxima insolação.

20 l

5 l
1 l

1000 l

10 l

FERTILUQ TAMPÓN



CO
RR

ET
OR

ES
 D

E 
CA

RÊ
NC

IA
S

CO
RR

ET
OR

ES

42 LUQSA

COMPOSIÇÃO
0,40% p/p Boro (B) solúvel em água, na forma mineral. 
0,15% p/p Cobre (Cu) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA. 
1,50% p/p Ferro (Fe) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA. 
1% p/p Manganês (Mn) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA.
0,05% p/p Molibdénio (Mo) solúvel em água, na forma mineral. 
0,25% p/p Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA.

UTILIZAÇÕES
MICRONUTRIENTES-LUQSA, graças à sua equilibrada composição, totalmente quelatada, é a forma adequada para fornecer micronutrientes às 
culturas.
Os micronutrientes são necessários para o crescimento e correto desenvolvimento das plantas, uma vez que intervêm em inúmeras reações 
enzimáticas (participam na síntese de clorofi la, ácidos nucleicos, proteínas, etc.). A planta absorve os micronutrientes presentes na solução do solo, 
mas na maioria dos casos estes se encontram no solo de forma insufi ciente ou não-assimilável (solos com pH alcalinos).
Devido à sua estabilidade e rapidez de assimilação, MICRONUTRIENTES-LUQSA previne todas estas carências em todo o tipo de culturas. Deste 
modo, a aplicação regular garante o perfeito crescimento e desenvolvimento das culturas tratadas, o que se traduz num maior vigor e rendimento.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar: 150-200 cc/hl. Em função da severidade da defi ciência, são convenientes de 2 a 3 pulverizações com intervalos de 20 dias.
Aplicação em fertirrigação: aplicar juntamente com a água de rega na dose de 20-30 cc/1000 l em cada rega. Aplicar um total de 6-10 l/ha.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Em aplicação foliar, é aconselhável evitar as horas de altas temperaturas e molhar bem toda a folhagem.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

200 l

5 l

1000 l

20 l

MICRONUTRIENTES-LUQSA
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COMPOSIÇÃO
35% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5), solúvel em água. 
35% p/p de Óxido de potássio (K2O), solúvel em água.
Micronutrientes
0,025% p/p de Boro (B) solúvel em água, na forma mineral. 0,01% p/p de Cobre (Cu) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,04% p/p 
de Ferro (Fe) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,07% p/p de Manganês (Mn) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,003% p/p de 
Molibdénio (Mo) solúvel em água, na forma mineral. 0,015% p/p de Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA.
Isento de cloretos.

UTILIZAÇÕES
FERTILUQ S 0-35-35 é um fertilizante foliar, sólido solúvel, com um elevado teor de fósforo e potássio, para além de micronutrientes quelatados. Formulado 
com matérias-primas de elevada pureza e alto grau de solubilidade, FERTILUQ S 0-35-35 carateriza-se pela sua rápida e total assimilação pela planta.
A sua aplicação é especialmente indicada na pré e pós-fl oração para melhorar a fl oração e o vingamento e, posteriormente, para melhorar o tamanho e a 
maturação do fruto.
Como adubo foliar, complementa uma adubação racional do solo. Pode ser utilizado em todo o tipo de culturas, especialmente nas que se valoriza a 
qualidade e a coloração dos frutos, tais como fruteiras, citrinos, videiras, olival, batata, beterraba e hortícolas de fruto.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar FERTILUQ S 0-35-35 em pulverização foliar em doses compreendidas entre 150-250 g/hl. 
Em tomate, realizar 1-2 tratamentos na dose indicada após o vingamento de cada cacho fl oral.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Evitar efetuar o tratamento em horas de máxima insolação, uma vez que a rápida evaporação da água difi culta a absorção foliar. 
Pode ser aplicado conjuntamente com a maioria dos produtos fi tofarmacêuticos. 
Não misturar com óleos, produtos fortemente alcalinos ou que contenham cálcio.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

FERTILUQ S 0-35-35

5 kg
25 kg



FERTILUQ S 20-20-20

COMPOSIÇÃO
20% p/p Azoto (N) total: 5,7% p/p Azoto (N) nítrico. 3,9% p/p Azoto (N) amoniacal. 10,4% p/p Azoto (N) ureico.
20% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água e em citrato de amónio neutro.
20% p/p de Óxido de potássio (K2O), solúvel em água.
Micronutrientes
0,025% p/p Boro (B) solúvel em água, na forma mineral. 0,01% p/p Cobre (Cu) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,04% p/p Ferro 
(Fe) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,07% p/p Manganês (Mn) solúvel em água, quelatado por  EDTA. 0,003% p/p Molibdénio 
(Mo) solúvel em água, na forma mineral. 0,015% p/p Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA.

UTILIZAÇÕES
Graças à sua composição, FERTILUQ S 20-20-20 fornece um elevado teor de azoto, fósforo e potássio de forma equilibrada (1:1:1), para 
além de micronutrientes quelatados, formando um adubo completo altamente solúvel e totalmente assimilável pelas plantas, indicado para 
aplicação em todas as fases vegetativas de todo o tipo de culturas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização foliar normal em doses compreendidas entre 150-300 g/hl de água, em função do estado de desenvolvimento e 
das necessidades nutricionais da cultura.  

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Evitar efetuar o tratamento em horas de máxima insolação.
Pode ser aplicado conjuntamente com a maioria dos produtos fi tofarmacêuticos.
Não misturar com óleos nem com produtos fortemente alcalinos ou que contenham cálcio.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.
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5 kg
25 kg

1000 kg
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COMPOSIÇÃO
15% p/p Azoto (N) total: 8,5% p/p de Azoto (N) nítrico. 5% p/p de Azoto (N) amoniacal. 1,5% p/p de Azoto (N) ureico. 
5% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água e em citrato de amónio neutro. 
30% p/p de Óxido de potássio (K2O), solúvel em água.
Micronutrientes
0,025% p/p de Boro (B) solúvel em água, na forma mineral. 0,01% p/p de Cobre (Cu) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,04% p/p 
de Ferro (Fe) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,07% p/p de Manganês (Mn) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,003% p/p de 
Molibdénio (Mo) solúvel em água, na forma mineral. 0,015% p/p de Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA.
Isento de cloretos.

UTILIZAÇÕES
FERTILUQ S 15-5-30 é um adubo foliar sólido solúvel à base de azoto, fósforo e potássio, equilibrado na forma 3-1-6, para além de 
micronutrientes quelatados que se caraterizam pelo seu grau de pureza e rápida assimilação. FERTILUQ S 15-5-30 corrige de forma rápida 
os eventuais desequilíbrios que possam ocorrer na adubação ou na fertirrigação da cultura. É especialmente indicado para estimular o 
crescimento e a maturação do fruto.
Como adubo foliar, complementa uma adubação racional do solo. Pode ser utilizado em todo o tipo de culturas, especialmente na fase de 
maturação do fruto.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar FERTILUQ S 15-5-30 em pulverização foliar em doses compreendidas entre 250 g-300 g/hl, podendo ser aumentada até aos 500 g/
hl quando se considere necessário ou se precise obter um resultado rápido. 

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Evitar efetuar os tratamentos em horas de máxima insolação, uma vez que a rápida evaporação da água difi culta a absorção foliar. 
Pode ser aplicado conjuntamente com a maioria dos produtos fi tofarmacêuticos. 
Não misturar com óleos nem com produtos fortemente alcalinos.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

FERTILUQ S 15-5-30
5 kg

25 kg
1000 kg



FERTILUQ S 30-10-10

COMPOSIÇÃO
30% p/p Azoto (N) total: 2,8% p/p Azoto (N) nítrico. 3% p/p Azoto (N) amoniacal. 24,2% p/p Azoto (N) ureico. 
10% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água e citrato de amónio neutro. 
10% p/p de Óxido de potássio (K2O), solúvel em água.
Micronutrientes
0,025% p/p de Boro (B) solúvel em água, na forma mineral. 0,01% p/p Cobre (Cu) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,04% p/p Fe-
rro (Fe) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,07% p/p Manganês (Mn) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,003% p/p Molibdénio 
(Mo) solúvel em água, na forma mineral. 0,015% p/p Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA.
Isento de cloretos.

UTILIZAÇÕES
FERTILUQ S 30-10-10 é um adubo foliar sólido solúvel em água e formulado à base de azoto, fósforo e potássio, equilibrado na forma 3-1-1, 
com micronutrientes quelatados que se caraterizam pelo seu grau de pureza e rápida assimilação.
FERTILUQ S 30-10-10 corrige de forma rápida os eventuais desequilíbrios que possam ocorrer na adubação ou na fertirrigação da cultura. 
Devido ao elevado teor em Azoto, é especialmente indicado para estimular a rebentação e o desenvolvimento vegetativo nas primeiras 
fases de crescimento.
Como adubo foliar, complementa uma adubação racional do solo. Pode ser utilizado em todo o tipo de culturas, sendo especialmente 
indicado durante a primeira fase do ciclo vegetativo, bem como após a colheita para favorecer a recuperação da árvore.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
A dose normal de aplicação de FERTILUQ S 30-10-10 é de 300 g/hl, podendo ser aumentada até aos 500 g/hl quando se considere 
necessário ou se precise obter um resultado rápido.  

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Evitar efetuar o tratamento em horas de máxima insolação, uma vez que a rápida evaporação da água difi culta a absorção foliar.
Pode ser aplicado conjuntamente com a maioria dos produtos fi tofarmacêuticos.
Não misturar com óleos nem com produtos fortemente alcalinos.
Não aplicar durante a fl oração.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.
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COMPOSIÇÃO
13% p/p Azoto (N) total: 3,6% p/p de Azoto (N) nítrico. 8,1% p/p de Azoto (N) amoniacal. 1,3% p/p de Azoto (N) ureico. 
39% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em citrato de amónio neutro e água. 
13% p/p de Óxido de potássio (K2O), solúvel em água.
Micronutrientes
0,025% p/p de Boro (B) solúvel em água, na forma mineral. 0,01% p/p de Cobre (Cu) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,04% p/p 
de Ferro (Fe) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,07% p/p de Manganês (Mn) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,003% p/p de 
Molibdénio (Mo) solúvel em água, na forma mineral. 0,015% p/p de Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA. 
Isento de cloretos.

UTILIZAÇÕES
FERTILUQ S 13-39-13 é um adubo foliar sólido solúvel em água, formulado à base de azoto, fósforo e potássio, equilibrado na forma 1-3-1, 
com micronutrientes quelatados que se caraterizam pelo seu grau de pureza e rápida assimilação.
FERTILUQ S 13-39-13 corrige de forma rápida os eventuais desequilíbrios que possam ocorrer na adubação ou na fertirrigação da cultura. 
Devido ao seu elevado teor em fósforo, é especialmente indicado para estimular a fl oração e o vingamento do fruto.
Como adubo foliar, complementa uma adubação racional do solo. Pode ser utilizado em todo o tipo de culturas, especialmente durante a 
pré-fl oração.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
FERTILUQ S 13-39-13 deve ser aplicado em pulverização na dose única de 300 g/hl, podendo esta dose ser aumentada até aos 500 g/hl 
quando se verifi que uma acentuada defi ciência de fósforo ou se precise obter um resultado rápido. 

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Evitar efetuar o tratamento em horas de máxima insolação, uma vez que a rápida evaporação da água difi culta a absorção foliar.
Pode ser aplicado conjuntamente com a maioria dos produtos fi tofarmacêuticos.
Não misturar com óleos nem com produtos de reação alcalina.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

FERTILUQ S 13-39-13
5 kg

25 kg
1000 kg



FERTILUQ GRANULADO T 22 e T44 

COMPOSIÇÃO
16% p/p de Azoto (N) total: 5% p/p de Azoto (N) amoniacal. 5% p/p de Azoto (N) ureico. 6% p/p de Azoto (N) proveniente da ureiafor-
maldeído, solúvel em água quente e em água fria.
6% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água e em citrato de amónio. 
12% p/p de Óxido de potássio (K2O) solúvel em água. 
2% p/p de Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água. 
24% p/p de Trióxido de enxofre (SO3) solúvel em água.
Libertação lenta.
Micronutrientes
0,025% p/p Boro (B) solúvel em água, na forma mineral. 0,01% p/p Cobre (Cu) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,04% p/p Ferro 
(Fe) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,07% p/p Manganês (Mn) solúvel em água, quelatado por EDTA. 0,003% p/p Molibdénio 
(Mo) solúvel em água, na forma mineral. 0,015% p/p Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA.
Isento de cloretos.

UTILIZAÇÕES
Adubo NPK microgranulado, apresentado na forma de grânulos, que se carateriza por uma libertação gradual e progressiva graças 
ao 6% de azoto na forma ureia-formaldeído (ureia-form).
O azoto é um dos nutrientes mais móveis no solo e, ao sofrer processos de desnitrificação, lixiviação e/ou volatilização, pode não 
chegar a ser absorvido pela planta. Por este motivo, Fertiluq granulado contém azoto na forma de ureia-formaldeído, o qual é libertado 
lentamente durante um período de 2 a 3 meses, graças a que no solo os microrganismos o transformam em amónio e finalmente 
em nitrato. A velocidade de libertação do azoto dependerá do pH do solo, da humidade, da temperatura e das caraterísticas físicas 
do grânulo.
FERTILUQ GRANULADO, por ser rico em azoto, é indicado para favorecer o arranque inicial das culturas e satisfazer as necessidades nos 
períodos de maior crescimento vegetativo. Fornece também nutrientes essenciais, como magnésio e enxofre, e ainda micronutrientes 
quelatados por EDTA que garantem o controlo preventivo e curativo dos estados de carência das culturas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
É indicado em todo o tipo de culturas, tanto para tratamentos de fundo como de cobertura, mas especialmente em zonas verdes (relvados, 
jardins de canteiros, campos de golfe, etc.), hortícolas de fruto e de folha e viveiros de plantas ornamentais.
Doses recomendadas e número de aplicações consoante a cultura:

CULTURA DOSE g/m2 NÚMERO DE APLICAÇÕES

Relvado 30-50 2-4

Jardim de canteiros 20-30 1-2

Hortícolas 30-60 1-3

Ornamentais 30-60 2-4

Viveiros 30-50 2-3

Milho e cereais 30-40 1-3

Beterraba 30-60 1-3

Fruteiras, citrinos e olival 30-40 2-3

Árvores jovens 50-100 g/árvore 2-3

Devido à sua dureza, FERTILUQ GRANULADO é muito fácil de manusear. No entanto, dissolve-se rapidamente em contacto com a água de 
rega, espalhando-se pela superfície cultivada e penetrando seguidamente até alcançar as raízes, onde atua de forma seletiva.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.
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COMPOSIÇÃO
12% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5), solúvel em água. 
12% p/p de Óxido de potássio (K2O), solúvel em água.
Micronutrientes
0,02% p/p de Boro (B) na forma mineral. 0,01% p/p de Cobre (Cu) na forma de quelato EDTA e HEEDTA. 0,1% p/p de Ferro (Fe) na forma 
de quelato EDTA e HEEDTA. 0,07% p/p de Manganês (Mn) na forma de quelato EDTA e HEEDTA. 0,003% p/p de Molibdénio (Mo) na forma 
mineral. 0,015% p/p de Zinco (Zn)  na forma de quelato EDTA e HEEDTA. 
Isento de cloretos.

UTILIZAÇÕES
Carateriza-se por um alto teor de fósforo e potássio, ausência de cloro e um teor equilibrado de micronutrientes.
FERTILUQ L 0-12-12 é absorvido rapidamente pela planta, onde realiza a sua função nutricional, atuando como um complemento à adubação 
do solo ou à fertirrigação. A sua aplicação é especialmente indicada na pré e na pós-fl oração, para melhorar a fl oração e o vingamento do 
fruto e aumentar, posteriormente, o seu tamanho.
Pode ser utilizado em todo o tipo de culturas, especialmente nas que se valoriza a qualidade e a coloração dos frutos, tais como fruteiras, 
citrinos, videiras, olival, batata, beterraba e hortícolas de fruto.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
A dose normal em aplicação foliar é de 250 cc/hl, podendo ser aumentada até 400 cc quando seja necessário um fornecimento suplementar 
para superar momentos pontuais de desequilíbrios ou de elevadas exigências nutricionais.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Pode ser aplicado conjuntamente com produtos fi tofarmacêuticos de uso corrente.
Evitar efetuar o tratamento em horas de máxima insolação, uma vez que a rápida evaporação da água difi culta a absorção foliar. 
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

FERTILUQ L 0-12-12

200 l

5 l
1 l

1000 l

20 l



FERTILUQ L 5-15-5

COMPOSIÇÃO
5% p/p de Azoto total (N): 2,6% p/p Azoto (N) amoniacal. 2,4% p/p Azoto (N) ureico. 
15% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5), solúvel em água.
15% p/p de Óxido de potássio (K2O), solúvel em água.
Micronutrientes
0,02% p/p de Boro (B) na forma mineral. 0,01% p/p de Cobre (Cu) na forma de quelato EDTA e HEEDTA. 0,1% p/p de Ferro (Fe) na forma 
de quelato EDTA e HEEDTA. 0,07% p/p de Manganês (Mn) na forma de quelato EDTA e HEEDTA. 0,003% p/p de Molibdénio (Mo) na 
forma mineral. 0,015% p/p de Zinco (Zn) na forma de quelato EDTA e HEEDTA.
Isento de cloretos.
Pobre em biureto.

UTILIZAÇÕES
FERTILUQ L 5-15-5 é um adubo foliar líquido NPK que se carateriza por um alto teor de fósforo, ausência de cloro e um teor equilibrado de 
micronutrientes.
Graças à sua adequada formulação, FERTILUQ L 5-15-5 é absorvido rapidamente pela planta, onde realiza a sua função nutricional, atuando 
como um complemento à adubação do solo ou à fertirrigação. Devido ao seu elevado teor em fósforo, é especialmente indicado para estimular 
a fl oração e o vingamento do fruto.
Pode ser utilizado em todo o tipo de culturas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
FERTILUQ L 5-15-5 pode ser aplicado em fruteiras, citrinos e culturas hortícolas e ornamentais.
A dose normal em aplicação foliar é de 250 cc/hl, podendo ser aumentada até 400 cc quando seja necessário um fornecimento suplementar 
para superar momentos pontuais de desequilíbrios ou de elevadas exigências nutricionais.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Pode ser aplicado conjuntamente com produtos fi tofarmacêuticos de uso corrente.
Evitar efetuar o tratamento em horas de máxima insolação, uma vez que a rápida evaporação da água difi culta a absorção foliar. 
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.
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COMPOSIÇÃO
8% p/p de Azoto total (N), ureico. 
8% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água.
8% p/p de Óxido de potássio (K2O) solúvel em água.
Micronutrientes
0,02% p/p de Boro (B) na forma mineral. 0,01% p/p de Cobre (Cu) na forma de quelato EDTA e HEEDTA. 0,1% p/p de Ferro (Fe) na forma 
de quelato EDTA e HEEDTA. 0,07% p/p de Manganês (Mn) na forma de quelato EDTA e HEEDTA. 0,003% p/p de Molibdénio (Mo) na forma 
mineral. 0,015% p/p de Zinco (Zn) na forma de quelato EDTA e HEEDTA.
Isento de cloretos.

UTILIZAÇÕES
FERTILUQ L 8-8-8 é um adubo foliar líquido NPK que se carateriza por um teor equilibrado de macronutrientes, um fornecimento completo 
de micronutrientes quelatados e ausência total de cloro.
FERTILUQ L 8-8-8 distingue-se pela sua pureza, alta solubilidade e rápida disponibilidade para as plantas.
A sua aplicação é recomendada como complemento nutricional à adubação do solo em culturas hortícolas, fruteiras, citrinos e olival, durante 
as fases de crescimento da cultura.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
A dose normal em aplicação foliar é de 250 cc/hl, podendo ser aumentada até 400 cc/hl quando se considere necessário ou se precise obter 
um resultado rápido.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Pode ser aplicado conjuntamente com produtos fi tofarmacêuticos de uso corrente.
Não misturar com produtos de forte reação alcalina e óleos minerais.
Evitar efetuar os tratamentos em horas de máxima insolação, uma vez que a rápida evaporação da água difi culta a absorção foliar. 
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

FERTILUQ L 8-8-8

200 l

5 l
1 l

1000 l

20 l



FERTILUQ L 12-6-6

COMPOSIÇÃO
12% p/p de Azoto total (N) ureico. 
6% p/p de Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água. 
6% p/p de Óxido de potássio (K2O) solúvel em água.
Micronutrientes
0,02% p/p de Boro (B) na forma mineral. 0,01% p/p de Cobre (Cu) na forma de quelato EDTA e HEEDTA. 0,1% p/p de Ferro (Fe) na forma 
de quelato EDTA e HEEDTA. 0,07% p/p de Manganês (Mn) na forma de quelato EDTA e HEEDTA. 0,003% p/p de Molibdénio (Mo) na forma 
mineral. 0,015% p/p de Zinco (Zn) na forma de quelato EDTA e HEEDTA.
Isento de cloretos.

UTILIZAÇÕES
FERTILUQ L 12-6-6 é um adubo foliar líquido NPK que se carateriza por um alto teor de azoto, ausência de cloro e um teor equilibrado de 
micronutrientes.
Graças à sua adequada formulação, FERTILUQ L 12-6-6 é absorvido rapidamente pela planta, onde realiza a sua função nutricional, atuando 
como um complemento à adubação do solo ou à fertirrigação.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
FERTILUQ L 12-6-6 pode ser aplicado em fruteiras, citrinos e culturas hortícolas e ornamentais.
A dose normal de aplicação é de 250 cc/hl, podendo ser aumentada até 400 cc quando seja necessário um fornecimento suplementar para 
superar momentos pontuais de desequilíbrios ou de elevadas exigências nutricional.
A sua aplicação é especialmente recomendada nas primeiras fases de desenvolvimento, especialmente em culturas com altas necessidades 
de azoto. 

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Pode ser aplicado conjuntamente com produtos fi tofarmacêuticos de uso corrente.
Não misturar com produtos de forte reação alcalina.
Evitar efetuar o tratamento em horas de máxima insolação, uma vez que a rápida evaporação da água difi culta a absorção foliar. 
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.
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COMPOSIÇÃO
30% p/p de Óxido de potássio (K2O) solúvel em água.
Isento de cloretos.

UTILIZAÇÕES
FERTILUQ K-30 corrige as carências de potássio em todo o tipo de culturas. 
Recomenda-se aplicar FERTILUQ K-30 nos momentos de máxima necessidade deste nutriente, tais como a fase de engrossamento do fruto 
(aumenta o calibre, a fi rmeza e os níveis de açúcar do fruto).  
Pode ser aplicado em culturas hortícolas, ornamentais, fruteiras, citrinos, videiras, oliveiras e cereais.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Deve ser aplicado em pulverização foliar em doses compreendidas entre 150-300 cc/hl, em função da severidade da defi ciência e do 
momento da aplicação. Consoante os casos, podem ser necessárias 2 ou 3 aplicações, sendo aconselhável iniciá-las aproximadamente 60 
dias antes da colheita ou da maturação do fruto ou quando for observada a carência de potássio na cultura.
FERTILUQ K-30 também pode ser aplicado diretamente em fertirrigação, como complemento ao NPK mais adequado para cada cultura, 
sendo recomendável aplicar de 10 a 20 l/ha distribuídos em duas ou três aplicações. Aconselha-se aplicar o produto com um pH máximo de 
7, por forma a evitar possíveis obstruções nos gotejadores e facilitar a absorção por parte da planta.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
É incompatível com óleos minerais.
É aconselhável evitar a aplicação com altas temperaturas e em horas de forte insolação, uma vez que poderia provocar queimaduras no 
ápice das folhas.
Não misturar com produtos de reação ácida.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS

FERTILUQ K-30

200 l

5 l

1000 l

20 l



FERTILUQ K-20             

COMPOSIÇÃO
20% p/p de Óxido de potássio (K2O) solúvel em água.
Isento de cloretos.

UTILIZAÇÕES
FERTILUQ K-20 favorece a assimilação de cálcio e magnésio.
Fornece uma grande quantidade de potássio facilmente assimilável.
É perfeitamente compatível com a maioria dos produtos fitofarmacêuticos, graças ao seu pH neutro.
FERTILUQ K-20 é especialmente indicado nas fases de engrossamento do fruto, para obter maiores calibres, firmeza e um melhor 
aspeto comercial.
Aumenta os níveis de açúcar do fruto.
Regula a transpiração, o transporte e a distribuição de nutrientes e água das folhas para as outras partes da planta.
FERTILUQ K-20 pode ser utilizado em aplicação foliar ou no solo.
Recomendado para citrinos, prunóideas e pomóideas, oliveiras, culturas herbáceas, hortícolas, morango, etc.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Em aplicação foliar, recomenda-se realizar 2-3 aplicações de FERTILUQ K-20 em doses de 3-5 l/1000 l de calda por hectare. 
Em fertirrigação, aplicar na dose de 15 l/ha. 
Para evitar a murchidão e o stress hídrico que ocorrem após a aplicação de óleos minerais, recomenda-se aplicar FERTILUQ K-20 juntamente 
com óleos minerais de verão.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Pode ser misturado com a maioria dos adubos, micronutrientes e quelatos, bem como com qualquer produto fi tofarmacêutico, exceto os 
de reação ácida.
Não misturar com produtos de reação ácida.
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COMPOSIÇÃO
25% p/p de Óxido de potássio (K2O) solúvel em água. 
24% p/p de Trióxido de enxofre (SO3) solúvel em água.  
Isento de cloretos.

UTILIZAÇÕES
KATES-LUQSA é uma solução líquida clara, isenta de cloro e azoto, especial para fertirrigação e aplicação foliar. KATES-LUQSA fornece 
enxofre e potássio na forma de tiossulfato que, devido ao seu poder redutor, aumenta a assimilação dos micronutrientes pela planta.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar: 200-400 cc/hl de água.
Fertirrigação: aplicar entre 20-40 l/ha.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Recomenda aplicar KATES-LUQSA nas horas mais frescas do dia.
Não aplicar em culturas sensíveis à toxicidade do enxofre.
Não misturar com fertilizantes ácidos ou alcalinos.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

KATES-LUQSA

200 l

5 l

1000 l

20 l
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VALORES
Desde que iniciamos a nossa atividade, sempre acreditamos que o atendimento personalizado, a relação próxima com o cliente e o 
compromisso eram a melhor forma de fazer a nossa empresa crescer. Continuamos a manter estes valores até hoje e, por isso, podemos 
dizer com orgulho que cada um dos nossos clientes se sente especial, atendido e escutado pelos nossos comerciais e técnicos. 

Conseguimos chegar longe graças aos clientes que confiam em nós dia após dia. 
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São produtos para uma completa adubação integral por rega durante as diversas fases de crescimento das culturas. Podem ser utilizados 
em qualquer sistema de rega localizada, já que não apresentam problemas de precipitação. A sua utilização regular elimina as obstruções 
calcárias dos circuitos. Devido ao seu carácter ácido, FERTILUQ LG altera o pH da água, situando-o normalmente em cerca de 6,5, valor ideal 
para a assimilação dos nutrientes.

CARATERÍSTICAS
- Graças às suas caraterísticas de produto ácido, mesmo com águas muito duras e com quantidades sensíveis de cálcio e magnésio, não 
  ocorre a formação de nenhum tipo de precipitado.
- pH ácido < 2.
- Densidade média ≈ 1,25.
- Resistência à cristalização 24 h a 0 ºC e pontualmente a temperaturas de até -5 ºC.
- Não misturar com produtos neutros ou alcalinos.

PROPORÇÃO DE OLIGOELEMENTOS

Boro (B) 200 ppm (0,02% p/p) na forma mineral

Cobre (Cu) 50 ppm (0,005% p/p) na forma de quelato HEEDTA

Ferro (Fe) 700 ppm (0,07% p/p) na forma de quelato HEEDTA

Manganês (Mn) 500 ppm (0,05% p/p) na forma de quelato HEEDTA

Molibdénio (Mo) 25 ppm (0,0025% p/p) na forma mineral

Zinco (Zn) 100 ppm (0,01% p/p) na forma de quelato HEEDTA

DOSE DE APLICAÇÃO
A dose média de aplicação deve ser de 0,05% a 0,1%, distribuindo uniformemente a quantidade total de adubo a utilizar na água total 
de rega.
As doses recomendadas são indicativas e servem de base para uma correta fertilização. No entanto, devido aos inúmeros 
fatores que podem intervir, é recomendável consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O produto é ligeiramente corrosivo, pelo que é recomendável evitar o contacto direto, utilizando luvas e vestuário de proteção adequados, 
bem como óculos de proteção ou viseiras para evitar salpicos. Pode provocar irritação em contacto com os olhos ou a pele.
É recomendável armazenar o produto em local seco e protegido de temperaturas inferiores a -5 ºC e utilizar tanques de aço inoxidável 
(AISI 316), de poliéster reforçado com fi bra de vidro, de polietileno ou de polipropileno. Deve-se evitar também o contacto do produto com 
superfícies metálicas que não sejam de aço inoxidável, bem como a utilização de tubagens, bombas e outros equipamentos fabricados com 
materiais de plástico, aço inoxidável, PVC, poliéster, polietileno ou polipropileno.

GRADUAÇÕES

PRODUTO
AZOTO (N) PENTÓXIDO DE 

FÓSFORO 
(P2O5)

ÓXIDO DE 
POTÁSSIO

(K2O)AMONIACAL NÍTRICO UREICO TOTAL

FERTILUQ L.G. 4-8-10 1,0% p/p 0,7% p/p 2,3% p/p 4% p/p 8% p/p 10% p/p

FERTILUQ L.G. 5-15-5 1,11% p/p 0,30% p/p 3,6% p/p 5% p/p 15% p/p 5% p/p

FERTILUQ L.G. 8-3-10 0,45% p/p 0,95% p/p 6,60% p/p 8% p/p 3% p/p 10% p/p

FERTILUQ L.G. 12-3-6 0,8% p/p 1,2% p/p 10,00% p/p 12% p/p 3% p/p 6% p/p

FERTILUQ L.G. 5-3-13 0,35% p/p 1,0% p/p 3,65% p/p 5% p/p 3% p/p 13% p/p

A LUQSA pode atender qualquer necessidade de graduação, sem mais limitações que as resultantes da incompatibilidade 
química dos seus componentes.

NPK LÍQUIDOS CLAROS CON MICROS (L.G.)

A LUQSA pode atender qualquer necessidade de graduação, sem mais limitações que as resultantes da incompatibilidade 

200 l
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NPK LÍQUIDOS CLAROS (L.T.)

São produtos formulados para uma adubação completa em qualquer tipo de rega. Não apresentam problemas de precipitação e, conse-
quentemente, de obstrução dos circuitos. 

CARATERÍSTICAS
- Graças às suas caraterísticas de produto ácido, mesmo com águas muito duras e com quantidades sensíveis de cálcio e magnésio, não 
  ocorre a formação de nenhum tipo de precipitado.
- pH ácido < 2.
- Densidade média ≈ 1,24
- Resistência à cristalização 24 h a 0º C e pontualmente a temperaturas de até -5 ºC.
- Não misturar com produtos neutros ou alcalinos.

PROPORÇÃO DE OLIGOELEMENTOS
Todos os adubos contêm vestígios de oligoelementos em proporções variáveis, sendo o mais importante o Ferro (Fe), com uma percentagem 
superior a 0,05% p/p.

DOSE DE APLICAÇÃO
A dose média de aplicação deve ser de 0,05% a 0,1%, distribuindo uniformemente a quantidade total de adubo a utilizar na água total 
de rega. 
As doses recomendadas são indicativas e servem de base para uma correta fertilização. No entanto, devido aos inúmeros 
fatores que podem intervir, é recomendável consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O produto é ligeiramente corrosivo, pelo que é recomendável evitar o contacto direto, utilizando luvas e vestuário de proteção adequados, 
bem como óculos de proteção ou viseiras para evitar salpicos. Pode provocar irritação em contacto com os olhos ou a pele.
É recomendável armazenar o produto em local seco e protegido de temperaturas inferiores a -5 ºC e utilizar tanques de aço inoxidável 
(AISI 316), de poliéster reforçado com fi bra de vidro, de polietileno ou de polipropileno. Deve-se evitar também o contacto do produto com 
superfícies metálicas que não sejam de aço inoxidável, bem como a utilização de tubagens, bombas e outros equipamentos fabricados com 
materiais de plástico, aço inoxidável, PVC, poliéster, polietileno ou polipropileno.

GRADUAÇÕES

PRODUTO
AZOTO (N) PENTÓXIDO DE 

FÓSFORO 
(P2O5)

ÓXIDO DE 
POTÁSSIO

(K2O)AMONIACAL NÍTRICO UREICO TOTAL

FERTILUQ L.T. 4-8-10 0,95% p/p 0,8% p/p 2,25% p/p 4% p/p 8% p/p 10% p/p

FERTILUQ L.T. 5-15-5 1,25% p/p 0,30% p/p 3,45% p/p 5% p/p 15% p/p 5% p/p

FERTILUQ L.T. 8-3-10 0,40% p/p 0,95 % p/p 6,65% p/p 8% p/p 3% p/p 10% p/p

FERTILUQ L.T. 12-3-6 0,8% p/p 1,2% p/p 10,0% p/p 12% p/p 3% p/p 6% p/p

FERTILUQ L.T. 5-3-13 0,35% p/p 1,0% p/p 3,65% p/p 5% p/p 3% p/p 13% p/p

A LUQSA pode atender qualquer necessidade de graduação, sem mais limitações que as resultantes da incompatibilidade 
química dos seus componentes.
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São soluções NPK de reação neutra. Apresentam-se fi ltradas. Podem ser aplicadas com qualquer sistema de rega, mas devido à sua peculiar 
formulação recomenda-se a aplicação por injeção no solo, sistemas tipo “pivot”, ou em fertirrigação com águas que não possam provocar 
a formação de precipitados.

CARATERÍSTICAS
- pH neutro 5,0-7,0.
- Densidade média 1,2-1,4.
- Não misturar com produtos ácidos nem com produtos que contenham cálcio ou magnésio.
- Permitem a adição de produtos corretores diretamente ao tanque antes da aplicação (LUQSAFER, LUQSAZINC-8, etc.).

DOSE DE APLICAÇÃO
Uma vez que a aplicação normal destes adubos é por injeção direta, as dose variarão em função da cultura, da produção, da idade, do vigor, 
etc., recomendando-se o fracionamento das doses obtidas em 3 ou 5 aplicações distribuídas ao longo do ciclo da cultura.
As doses recomendadas são indicativas e servem de base para uma correta fertilização. No entanto, devido aos inúmeros 
fatores que podem intervir, é recomendável consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
É recomendável armazenar o produto em local seco e protegido de temperaturas inferiores a 0 ºC e utilizar tanques de aço inoxidável 
(AISI 316), de poliéster reforçado com fi bra de vidro, de polietileno ou de polipropileno. Deve-se evitar também o contacto do produto com 
superfícies metálicas que não sejam de aço inoxidável, bem como a utilização de tubagens, bombas e outros equipamentos fabricados com 
materiais de plástico, aço inoxidável, PVC, poliéster, polietileno ou polipropileno.

GRADUAÇÕES

PRODUTO
AZOTO (N) PENTÓXIDO DE 

FÓSFORO 
(P2O5)

ÓXIDO DE 
POTÁSSIO

(K2O)AMONIACAL NÍTRICO UREICO TOTAL

FERTILUQ N. 2-4-12 1,0% p/p - 1,0% p/p 2% p/p 4% p/p 12% p/p

FERTILUQ N. 4-4-10 1,0% p/p - 3,0% p/p 4% p/p 4% p/p 10% p/p

FERTILUQ N. 8-4-10 1,4% p/p - 6,6% p/p 8% p/p 4% p/p 10% p/p

FERTILUQ N. 10-6-6 1,7% p/p - 8,3% p/p 10% p/p 6% p/p 6% p/p

FERTILUQ N. 10-6-10 1,7% p/p - 8,3% p/p 10% p/p 6% p/p 10% p/p

A LUQSA pode atender qualquer necessidade de graduação, sem mais limitações que as resultantes da incompatibilidade 
química dos seus componentes.

NPK LÍQUIDOS CLAROS NEUTROS (L.N.)
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NEUTROS NÃO FILTRADOS (SUSPENSÕES) (LNSF)

São fertilizantes líquidos sobressaturados, na forma de suspensões, graças à ação das argilas (bentonite ou atapulgite). Uma parte dos 
fertilizantes encontra-se na solução saturada e a outra parte na suspensão. Isto permite alcançar maiores graduações do que nas fórmulas 
líquidas claras tradicionais.
São produtos preparados para a aplicação direta no solo, tanto por pulverização como por injeção. Os elementos fertilizantes estão pron-
tos a ser absorvidos pela planta ou fi xados pelo complexo argilo-húmico do solo.

CARATERÍSTICAS
- pH neutro 5,5 - 7,0.
- Densidade média 1,2 - 1,4.
- Não misturar com produtos ácidos.
- Permitem a adição de produtos corretores diretamente ao tanque antes da aplicação (LUQSAFER, LUQSAZINC-8, etc.).

DOSE DE APLICAÇÃO
Uma vez que a aplicação normal destes adubos é por injeção direta, as dose variarão em função da cultura, da produção, da idade, do vigor, 
etc., recomendando-se o fracionamento das doses obtidas em 3 ou 5 aplicações distribuídas ao longo do ciclo da cultura.
As doses recomendadas são indicativas e servem de base para uma correta fertilização. No entanto, devido aos inúmeros 
fatores que podem intervir, é recomendável consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
É recomendável agitar ligeiramente as suspensões antes da aplicação, a fi m de homogeneizar e fl uidifi car estes produtos totalmente e de 
forma rápida.
Do mesmo modo, é aconselhável não armazenar o produto, mas aplicá-lo o antes possível após a homogeneização. É muito importante 
limpar bem os utensílios utilizados após a aplicação.

GRADUAÇÕES

PRODUTO
AZOTO (N) PENTÓXIDO DE 

FÓSFORO 
(P2O5)

ÓXIDO DE 
POTÁSSIO

(K2O)AMONIACAL NÍTRICO UREICO TOTAL

FERTILUQ S.N. 5-10-15 3,5% p/p - 1,5% p/p 5% p/p 10% p/p 15% p/p

FERTILUQ S.N. 12-6-12 2,3% p/p - 9,7% p/p 12% p/p 6% p/p 12% p/p

A LUQSA pode atender qualquer necessidade de graduação, sem mais limitações que as resultantes da incompatibilidade 
química dos seus componentes.
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São produtos para uma completa adubação integral por rega durante as diversas fases de crescimento das culturas. A principal caraterística 
destes produtos é que são isentos de cloro ou contêm apenas pequenos vestígios de cloro.
Podem ser utilizados em qualquer sistema de rega localizada, já que não apresentam problemas de precipitação. A sua utilização regular 
elimina as obstruções calcárias dos circuitos. Devido ao seu carácter ácido, FERTILUQ LGV altera o pH da água, situando-o normalmente em 
cerca de 6,5, valor ideal para a assimilação dos nutrientes.  

CARATERÍSTICAS
- Graças às suas caraterísticas de produto ácido, mesmo com águas muito duras e com quantidades sensíveis de cálcio e magnésio, não 
  ocorre a formação de nenhum tipo de precipitado.
- pH ácido < 1,5.
- Densidade média ≈ 1,2.
- Resistência à cristalização 24 h a 0 ºC e pontualmente a temperaturas de até -5 ºC.

DOSE DE APLICAÇÃO
A dose média de aplicação deve ser de 0,05% a 0,1%, distribuindo uniformemente a quantidade total de adubo a utilizar na água total 
de rega.
As doses recomendadas são indicativas e servem de base para uma correta fertilização. No entanto, devido aos inúmeros 
fatores que podem intervir, é recomendável consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O produto é ligeiramente corrosivo, pelo que é recomendável evitar o contacto direto, utilizando luvas e vestuário de proteção adequados, 
bem como óculos de proteção ou viseiras para evitar salpicos. Pode provocar irritação em contacto com os olhos ou a pele.
É recomendável armazenar o produto em local seco e protegido de temperaturas inferiores a -5 ºC e utilizar tanques de aço inoxidável 
(AISI 316), de poliéster reforçado com fi bra de vidro, de polietileno ou de polipropileno. Deve-se evitar também o contacto do produto com 
superfícies metálicas que não sejam de aço inoxidável, bem como a utilização de tubagens, bombas e outros equipamentos fabricados com 
materiais de plástico, aço inoxidável, PVC, poliéster, polietileno ou polipropileno.

GRADUAÇÕES

PRODUTO
AZOTO (N) PENTÓXIDO DE 

FÓSFORO 
(P2O5)

ÓXIDO DE 
POTÁSSIO

(K2O)AMONIACAL NÍTRICO UREICO TOTAL

FERTILUQ L.G.V 2,5-4-8 +1% MgO - 2,5% p/p - 2,5% p/p 4% p/p 8% p/p

FERTILUQ L.G.V 2,5-4-8 +1% CaO - 2,5% p/p - 2,5% p/p 4% p/p 8% p/p

FERTILUQ L.G.V 3-0-8 - 3,0% p/p - 3% p/p - 8% p/p

A LUQSA pode atender qualquer necessidade de graduação, sem mais limitações que as resultantes da incompatibilidade 
química dos seus componentes.

NPK LÍQUIDOS CLAROS SEM CLORETOS (LGV)
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LÍQUIDOS COMPLEMENTARES (BINÁRIOS E SIMPLES)

São fórmulas capazes de fornecer, combinadas entre si, todas as concentrações de N-P-K necessárias para a nutrição vegetal.

CARATERÍSTICAS
- FERTILUQ 0-0-10 não deve ser misturado com outros fertilizantes NPK claros ou binários, devido à rápida cristalização dos sais de potássio, 
  cálcio e magnésio.

DOSE DE APLICAÇÃO
A dose média de aplicação de cada um destes produtos depende do tipo de aplicação (direta na árvore ou planta, no solo, na água de rega 
ou em fertirrigação), do tamanho da árvore, da severidade da defi ciência e do momento de aplicação. Para mais informações, consultar o 
nosso Departamento Técnico Agronómico.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O produto é ligeiramente corrosivo, pelo que é recomendável evitar o contacto direto, utilizando luvas e vestuário de proteção adequados, 
bem como óculos de proteção ou viseiras para evitar salpicos. Pode provocar irritação em contacto com os olhos ou a pele.
É recomendável armazenar o produto em local seco e protegido de temperaturas inferiores a -5 ºC e utilizar tanques de aço inoxidável 
(AISI 316), de poliéster reforçado com fi bra de vidro, de polietileno ou de polipropileno. Deve-se evitar também o contacto do produto com 
superfícies metálicas que não sejam de aço inoxidável, bem como a utilização de tubagens, bombas e outros equipamentos fabricados com 
materiais de plástico, aço inoxidável, PVC, poliéster, polietileno ou polipropileno.

GRADUAÇÕES

PRODUTO
AZOTO (N) PENTÓXIDO DE 

FÓSFORO 
(P2O5)

ÓXIDO DE 
POTÁSSIO

(K2O)AMONIACAL NÍTRICO UREICO TOTAL

ÁCIDO FOSFÓRICO - - - - 54% p/p -

ÁCIDO NÍTRICO - 13,6% p/p 13,6% p/p - -

FERTILUQ 0-0-10 
Sulfato-Nitrato de Potássio

- - - 1,2% p/p - 10% p/p

FERTILUQ 0-0-15 
Cloreto de Potássio

- - - - - 15% p/p

FERTILUQ 3-0-14 - - 3% p/p 3% p/p - 14% p/p

FERTILUQ 9-0-11 0,6% p/p 0,8% p/p 7,6% p/p 9% p/p - 11% p/p

FERTILUQ N-18 +3 MgO 4% p/p 6% p/p 8% p/p 18% p/p - -

FERTILUQ N-20 10% p/p 10% p/p - 20% p/p - -

FERTILUQ N-32 8% p/p 8% p/p 16% p/p 32% p/p - -

PRODUTO
AZOTO (N) ÓXIDO DE CÁLCIO

(CAO)
ÓXIDO DE 
MAGNÉSIO

(MgO)AMONIACAL NÍTRICO UREICO TOTAL

FERTILUQ N-17-Ca 3,28% p/p 7,77% p/p 5,95% 17% p/p 9% p/p -

LUQSACAL 0,5% p/p 8% p/p - 8,5% p/p 15%p/p -

LUQSACAL-Mg - 8% p/p - 8% p/p 11% p/p 3% p/p

LUQSAMAG - 7% p/p - 7% p/p - 9,5% p/p

A LUQSA pode atender qualquer necessidade de graduação, sem mais limitações que as resultantes da incompatibilidade 
química dos seus componentes.
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COMPOSIÇÃO
Deltametrina 2,5% p/v (25 g/l).
Concentrado para emulsão (EC).

UTILIZAÇÕES
DELTALUQ é um inseticida que atua por contacto e ingestão contra um largo espetro de pragas. Apresenta uma rápida ação inicial, 
proporcionando uma sufi ciente proteção vegetal com elevada segurança de utilização.

APLICAÇÕES AUTORIZADAS E DOSE
CULTURA EFEITO DOSE APL. POR 

CAMPANHA

Choupo
Lagartas mineiras 
Broca do choupo 
Saperda

50 ml/hl
100 ml/hl
180 ml/hl

2 aplicações por 
campanha

Luzerna Gafanhoto 500 ml/ha 2 apl. por campanha

Algodão
Lagartas 
Tripes

30 ml/hl
30 ml/hl

2 aplicações por 
campanha

Arbustos 
ornamentais

Gorgulhos 
Noctuídeos 
Pulgões

50 ml/hl
Cultura ao ar livre ou 
estufa : realizar 2 apl. 
por campanha

Trigo Cevada 
Percevejos 
Pulgões 
Tripes 

50 ml/hl
30 ml/hl
30 ml/hl
30 ml/hl

2 aplicações por 
campanha

Citrinos

Mosca da fruta 
Cochonilhas 
Mosca branca  
Pulgões

50 ml/hl
40-60 ml/hl
40-60 ml/hl
40-50 ml/hl

2 aplicações por 
campanha

Colza

Gorgulhos 
Escaravelhos 
Pulgões 
Besouros-saltadores

50 ml/hl
30 ml/hl
50 ml/hl
30 ml/hl

2 aplicações por 
campanha

Flor cortada

Gorgulhos 
Coleópteros 
Mosca branca 
Pulgões 
Burgos 
Tripes

50ml/hl
50-100 ml/hl
50ml/hl
50ml/hl
50-100ml/hl
50ml/hl

Cultura ao ar livre 
ou estufa : realizar 
2 aplicações por 
campanha

Morangueiros
Lagartas P
ulgões

30-50 ml/hl
30-50 ml/hl

2 aplicações por 
campanha

Prunóideas

Anársia 
Mosca da fruta 
Traça 
Lagartas mineiras 
Cochonilha de São José 
Pulgões 
Tripes

50-70 ml/hl
30-50 ml/hl
50-70 ml/hl
30-50 ml/hl
50-75 ml/hl
30-50 ml/hl
30-50 ml/hl

2 aplicações por 
campanha

Pomóideas

Antónomo 
Traça dos frutos 
Bichado 
Mosca da fruta  
Hoplocampa
Lagartas mineiras 
Cochonilha de São José
Psila 
Pulgões 
Tripes

30-50 ml/hl
30-50 ml/hl
30 ml/hl
30-50 ml/hl
30-50 ml/hl
30-50 ml/hl
50-75 ml/hl
75 ml/hl
30-50 ml/hl
30-50 ml/hl

2 aplicações por 
campanha

Batata
Escaravelho 
Pulgões

30 ml/hl
50 ml/hl

2 aplicações por 
campanha

Beterraba 
sacarina

Lagartas 
Álticas

30 ml/hl
30 ml/hl

2 aplicações por 
campanha

Tabaco
Pulgões 
Tripes

30-50 ml/hl
30-50 ml/hl

2 aplicações por 
campanha
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CULTURA EFEITO DOSE APL. POR 
CAMPANHA

Culturas 
hortícolas

Percevejos 
Mosca branca 
Moscas 
Noctuídeos 
Lagartas 
Pulgões 
Tripes

50 ml/hl
50 ml/hl 
50 ml/hl
30 ml/hl
30 ml/hl
50 ml/hl
30 ml/hl

2 aplicações por 
campanha

Milho
Lagartas 
Pulgões 
Tripes

30 ml/hl
50 ml/hl
30 ml/hl

2 aplicações por 
campanha

Olival

Cochonilhas 
Mosca 
Traças 
Tripes

40-60 ml/hl
50 ml/hl
50 ml/hl
50 ml/hl

2 aplicações por 
campanha

Ornamentais 
herbáceas

Gorgulhos 
Noctuídeos 
Pulgões

50 ml/hl
50 ml/hl
50 ml/hl

Cultura ao ar livre 
ou estufa: realizar 2 
apl. por campanha

Soja
Percevejos
Lagartas 
Pulgões

30 ml/hl
30 ml/hl
50 ml/hl

2 aplicações por 
campanha

Videiras

Cigarreiro 
Noctuídeos 
Pirale 
Traça dos cachos 
Pulgões

40-60 ml/hl
40-60 ml/hl
40-60 ml/hl
40-60 ml/hl
40-60 ml/hl

1 aplicação por 
campanha

Viveiros

Percevejos 
Gorgulhos 
Noctuídeos 
Pulgões

50 ml/hl 
50 ml/hl
50 ml/hl
50 ml/hl

Ar livre ou estufa: 
realizar 2 apl. por 
campanha

INTERVALO DE SEGURANÇA
Colza: 30 dias. 
Luzerna, algodoeiro e soja: 15 dias. 
Batata: 7 dias.
Cevada, citrinos, morangueiros, prunóideas,
pomóideas, hortícolas, milho, oliveira, 
beterraba sacarina, tabaco, trigo e videiras: 3 dias. 
Choupo, ornamentais e viveiros: Não aplicável.
Para mais informações, consultar o nosso 
Departamento Técnico Agronómico.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS

NÚMERO DE REGISTO
25.700

1 l
5 l



KOSSO

COMPOSIÇÃO
Imidaclopride 20% p/v (200 g/l).
Concentrado solúvel (SL).

DOSE
CULTURA PRAGA DOSE

Damasqueiro Carocho negro, mineiras das folhas, cicadela e pulgões

0,05-0,075% (50-75 
cc/100 l)

Castanheiro-da-Índia Lagarta mineira
Pomóideas Mineiras das folhas, psilas e pulgões
Batata Escaravelho e pulgões
Pessegueiro (nectarina, etc.) Carocho negro, mineiras das folhas, cicadela, pulgões e Tropinota
Alface Mosca branca e pulgões
Aipo Pulgões 0,4-0,5 l/ha
Cerejeira Carocho negro, cicadela, lagartas mineiras e monosteira 0,05% (50 cc/100 l)

Citrinos

Pulgões 0,05-0,075% (50-75 
cc/100 l)

Mosca branca 0,075% (75 cc/100 l)
Phyllocnistis 0,05% (50 cc/100 l)

Ornamentais herbáceas e lenhosas, Feijão-
verde, Pimento, Tomate, Couve repolho, 
Brócolos, Couve-fl or, Cucurbitáceas e 
Tabaco 

Pulgões 0,05-0,075% (50-75 
cc/100 l)

Mosca branca 0,075% (75 cc/100 l)

Palmáceas ornamentais Brocas (ver abaixo)
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INTERVALO DE SEGURANÇA
Ornamentais herbáceas e ornamentais lenhosas, palmáceas ornamentais e castanheiro-da-Índia: não aplicável. Aipo, 
cucurbitáceas, feijão-verde, pimento e tomate: 3 dias. Alface: 7 dias. Brócolos e couve-fl or: 14 dias. Damasqueiro, pomóideas, 
pessegueiro (nectarina, etc.) e tabaco: 15 dias. Cerejeira e couve-repolho: 28 dias. Citrinos e batata: 30 dias.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      24.033 

Em damasqueiro, castanheiro-da-Índia, cerejeira e 
pomóideas: aplicar apenas após a fl oração.

Em aipo: aplicar em pulverização normal, com um máximo de duas 
aplicações com intervalo de 10-15 dias, no início do ataque dos pulgões.

Em brócolos, couve-fl or e couve-repolho: não exceder a dose 
de 0,5 l/ha em pulverização ou de 0,5 l/ha em rega gota a gota, com um 
máximo de duas aplicações por campanha. 

Em citrinos: aplicar sempre após a fl oração. Não aplicar em 
pulverização no período compreendido entre os dias 1 de abril e 1 de 
julho, a fi m de não prejudicar o artrópode útil Rodolia cardinalis. Não 
realizar tratamento em parcelas com presença de icéria. Contra mosca 
branca e pulgões, aplicar em pulverização normal a 0,075%. Contra 
Phyllocnistis, aplicar em pulverização normal a 0,05% ou aplicar sem 
diluir no tronco ou placa de enxertia, utilizando equipamento adequado, 
na dose de 1 cc/árvore (plântula e enxerto de 1 ano), 2 cc/árvore (plântula 
e enxerto de 2 anos) e 3 cc/árvore (plântula e enxerto de 3 anos). 

Em cucurbitáceas e feijão-verde: aplicar apenas em culturas de 
estufa. Aplicar em pulverização foliar a 0,05-0,075% ou, na água de 
rega, na dose de 500-700 cc/ha.

Em alface: aplicar em pulverização foliar, realizando um máximo de 
duas aplicações por ciclo de cultura. O tratamento pode ser realizado 
também através da água de rega, na dose de 500-700 cc/ha, numa 
única aplicação próxima da transplantação.

Em pessegueiro: aplicar apenas após a fl oração. A cultura do 
pessegueiro inclui as diferentes variedades (nectarina, etc.). 

Em ornamentais herbáceas e ornamentais lenhosas: aplicar 
apenas em culturas de estufa.

Em palmáceas ornamentais: aplicar em pulverização normal 
no coração e espique da planta (prévia eliminação das infl orescências 
para ajustar-se ao Regulamento UE 485/2013), na dose indicada ou, 
no caso de palmáceas em viveiro, aplicar em rega gota a gota na dose 
de 8-10 l/ha de produto, com um máximo de duas aplicações com 
um intervalo de 30-40 dias. Por injeção no tronco, aplicar de março a 
novembro com intervalos de 45-55 dias na dose de 4-10 ml/aplicação a 
1,5-2 m da coroa de folhas. A aplicação deve ser efetuada por empresas 
especializadas, podendo ser aplicado no âmbito de parques e jardins.

Em pimento e tomate: também pode ser aplicado na água de rega 
na dose de 500-700 cc/ha.

1 l
5 l
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COMPOSIÇÃO
Óleo de parafi na 83% p/v (830 g/l).
Concentrado para emulsão (EC).

UTILIZAÇÕES
LUQSOL-98 é um óleo mineral com um elevado efeito inseticida. É efi caz contra todo o tipo de cochonilhas, pulgões, mosca branca e 
aranhiço vermelho que afetam diversas culturas. A sua ação é por contacto. A aplicação do produto sobre o corpo do inseto cria uma película 
fi na de óleo, que provoca a asfi xia do inseto por obstrução dos espiráculos ou orifícios respiratórios.

APLICAÇÕES AUTORIZADAS
Cerejeira: contra pulgões.
Prunóideas e pomóideas: contra cochonilhas.
Citrinos: contra cochonilhas e mosca branca.
Olival: contra cochonilhas (só no verão).
Ornamentais lenhosas: contra cochonilhas.
Bananeira: contra cochonilhas, pulgões, mosca branca e aranhiço vermelho.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Em pulverização à pressão normal, aplicar as seguintes doses:
Fruteiras: de 0,75% a 1% (de 750 cc a 1 litro por cada 100 litros de água).
Nas outras utilizações autorizadas: de 1% a 1,5% (de 1 litro a 1,5 litros por cada 100 litros de água).
Em citrinos: tratar antes da mudança de coloração dos frutos. 
Em oliveira: tratar no verão.
Molhar bem as árvores e as plantas tratadas.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Não aplicar o produto até passados 40 dias após a realização de um tratamento com enxofre, nem quando houver previsão de geadas, nem 
em dias extremamente quentes e secos.
Após a aplicação de captana ou folpete, deve-se deixar passar 21 dias antes de realizar a aplicação de LUQSOL-98. O óleo mineral 
(Luqsol-98) não deve ser misturado com os produtos citados (captana e folpete) nem com fertilizantes foliares e corretores de carências.
Devem ser tomadas as precauções necessárias para evitar fi totoxicidades em plantas herbáceas e fruteiras, nomeadamente em prunóideas. 
Não deve ser aplicado na fl oração nem com rebentos tenros.  

NÚMERO DE REGISTO
11.485
Inseticida utilizável em produção biológica de acordo com o RCE 834/2007.

LUQSOL-98

5 l
1 l

25 l
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PICADOR

COMPOSIÇÃO
Cipermetrina 10% p/v (100 g/l).
Concentrado para emulsão (EC).

UTILIZAÇÕES
PICADOR é um inseticida da família dos piretroides sintéticos que se carateriza pela sua elevada atividade em doses muito baixas, efeito 
de choque e persistência. Atua por contacto e ingestão e exerce uma ação repelente contra um largo espetro de insetos sugadores e 
mastigadores, incluindo espécies resistentes a outros grupos de inseticidas.

APLICAÇÕES AUTORIZADAS, DOSE E INTERVALO DE SEGURANÇA
CULTURA/ESPÉCIE PRAGA/EFEITO DOSE IS (dias)

Acelga Lagartas e pulgões 0.05-0.1% 7

Alcachofra Lagartas e pulgões 0.05-0.1% 7

Luzerna Colaspidema atrum, Hypera postica, pulgões 0.05-0.1% (50-100 cc/hl) 14

Algodoeiro Heliothis, lagartas, pulgões 0.05-0.1% 21

Aipo Lagartas e pulgões 0.05-0.1% 7

Arbustos ornamentais Mosca branca e pulgões 0.05-0.1% NA

Citrinos Traças e pulgões 0.05-0.1% 14

Cucurbitáceas Lagartas e pulgões 0.05-0.1% 3

Espinafre e semelhantes Lagartas e pulgões 0.05-0.1% 7

Prunóideas Pulgões 0.05-0.1% 14

Pomóideas Bichado, psilas, pulgões 0.05-0.1% (50-100 cc/hl) 14

Ervilha Pulgões 0.05-0.1% 7

Hortaliças do género brassica Lagartas e pulgões 0.05-0.1% 7

Feijão-verde Lagartas e pulgões 0.05-0.1% 3

Alface Lagartas e pulgões 0.05-0.1% 7 7

Lúpulo Lagartas 0.05-0.1% 14 14

Amora-framboesa Lagartas e pulgões 0.05-0.1% 7

O. herbáceas Mosca branca e pulgões 0.05-0.1% NA

Olival Traças (Ger. Antófaga) 0.07-0.1% NA

Batata Escaravelho e pulgões 0.05-0.1% 14

Pinheiros Processionária em tratamentos manuais destinados a ninhos 0.05-0.1% (50-100 cc/hl) NA

Alho-francês Lagartas e pulgões 0.05-0.1% 7

Beterraba sacarina Lagartas e pulgões 0.05-0.1% 21

Solanáceas (pimento, tomate, 
beringela, etc.)

Heliothis, lagartas e pulgões 0.05-0.1% (50-100 cc/hl) 3
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CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      23.090

1 l
5 l
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COMPOSIÇÃO
Sulfato de cobre e cálcio 20% (expr. em Cu) p/p (200 g/kg).
Pó molhável (WP).

UTILIZAÇÕES
BORDELES LUQSA é um fungicida de ação preventiva, sendo recomendável a sua aplicação antes do aparecimento da doença.

BORDELES LUQSA
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APLICAÇÕES AUTORIZADAS
Alho, cebola e chalota, beringela, brócolos, couve-fl or, 
cucurbitáceas de pele comestível, cucurbitáceas de pele não 
comestível, ervilha, fava, hortícolas de folha, feijão-verde, 
rebentos jovens (exceto espargo), tomate: contra alternariose, 
antracnose, bacteriose e míldio.
Amendoeira: contra lepra, bacteriose, crivado, moniliose e pedrado.
Aveleiras: contra bacteriose e moniliose.
Citrinos: contra aguado, bacteriose, phomopsis e fungos endófi tos.
Prunóideas: contra lepra, bacteriose, crivado, moniliose e pedrado.
Pomóideas: contra bacteriose, moniliose, pedrado.
Grão-de-bico: contra raiva.

Romãzeira: contra bacteriose, crivado, moniliose e pedrado.

Figueira: contra bacteriose, moniliose e pedrado.

Lúpulo: contra míldio.

Nogueira: bacteriose e moniliose.

Oliveira: contra olho-de-pavão e tuberculose.

Ornamentais lenhosas: contra ferrugens e manchas foliares.

Batata: contra míldio.

Pistácia: contra alternariose e bacteriose.

Videira: contra bacteriose e míldio.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização normal na dose de 0,6-1% (600-1000 g/100 l). 
Em citrinos, aplicar a 0,2% (200 g/100 l); contra aguado, pulverizar até a uma altura de 1,5 metros. Em alho, cebola e chalota, as doses 
a aplicar serão de 0,6-0,9% (600-900 g/100 l.). Em cucurbitáceas de pele comestível e em cucurbitáceas de pele não comestível, 
de 0,6-0,75% (600-750 g/100 l). Em prunóideas e pomóideas, só efetuar tratamentos da colheita à fl oração, limitando a aplicação a 
1200 l de calda/ha e um máximo de 3 aplicações por campanha (com intervalos entre tratamentos de 14 dias) e um máximo de 7,5 kg de 
cobre inorgânico/ha por campanha. Em tomate e beringela, efetuar um máximo de 6 aplicações por campanha com intervalos de 7 dias, 
utilizando um volume máximo de calda de 600 l/ha e um máximo de 7,5 kg de cobre inorgânico por campanha.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Entre o último tratamento e a colheita de plantas ou frutos destinados ao consumo humano ou animal (gado) e, se for o caso, entrada de gado, 
devem decorrer:  
Amendoeira, aveleiras, brócolos, citrinos, couve-fl or, grão-de-bico, romãzeira, fi gueira, hortícolas de folha, lúpulo, nogueira, 
oliveira, batata, pistácia e videira: 15 dias. Tomate e beringela: 3 dias em estufa, 10 dias para cultura em campo. Cucurbitáceas de 
pele não comestível: 7 dias. Alho, cebola e chalota, cucurbitáceas de pele comestível, ervilha, fava, feijão-verde e rebentos 
jovens: 3 dias. Prunóideas, pomóideas e ornamentais lenhosas: não é necessário estabelecer intervalo de segurança.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Existe risco de fi totoxicidade própria do Cobre em determinadas variedades de fruteiras, videira e outras culturas, especialmente em regiões 
frias ou húmidas.
Não aplicar em fruteiras e videiras durante a fl oração
É compatível com os produtos fi tofarmacêuticos normalmente utilizados. No entanto, devido às caraterísticas especiais dos produtos 
cúpricos, deve-se consultar o serviço técnico da empresa.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      23.883 

5 kg
1 kg

25 kg



COBRELUQ-50

COMPOSIÇÃO
Oxicloreto de cobre 50% (expr. em Cu) p/p (500 g/kg).
Pó molhável (WP).

UTILIZAÇÕES
COBRELUQ-50 é um fungicida/bactericida de ação preventiva. Excelente formulação que confere uma boa persistência sobre a superfície vegetal. 
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APLICAÇÕES AUTORIZADAS
Prunóideas: contra lepra, bacteriose, crivado, moniliose e pedrado.
Pomóideas: contra bacteriose, moniliose e pedrado.
Em prunóideas e pomóideas: só efetuar tratamentos da colheita à 
fl oração, limitando a aplicação a 1200 l de calda/ha e um máximo 
de 3 aplicações por campanha (com intervalos entre tratamentos 
de 14 dias) e um máximo de 15 kg de COBRELUQ-50 por hectare 
por campanha.
Citrinos: contra aguado, bacteriose, phomopsis e outros fungos 
endófi tos.
Romãzeira: contra crivado.
Figueira: contra podridão do fruto.
Videira: contra bacteriose e míldio.
Oliveira: contra olho-de-pavão e tuberculose.

Ornamentais lenhosas: contra ferrugens e outros fungos 
endófi tos.
Tomate e beringela, hortícolas de folha, brócolos e 
couve-fl or, alho, cebola e chalota, cucurbitáceas de pele 
comestível e de pele não comestível, rebentos jovens 
(exceto espargo), ervilha, fava e feijão-verde: contra 
alternariose, antracnose, bacteriose e míldio.
Em tomate e beringela: efetuar um máximo de 6 aplicações por 
campanha com intervalos de 7 dias, utilizando um volume máximo 
de calda de 600 l/ha e um máximo de 15 kg de COBRELUQ-50 por 
hectare por campanha.
Grão-de-bico: contra raiva.
Batata e lúpulo: contra míldio.

5 kg
500 gr

25 kg

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização normal nas seguintes doses:
Citrinos: contra aguado, efetuar o tratamento no outono, pulverizando até a uma altura de 1,5 metros a 0,1% (100 g/100 litros); contra 
bacteriose, phomopsis e outros fungos endófi tos, pulverizar a 0,2% (200 g/100 litros). Cucurbitáceas: a 0,3% (300 g/100 l). Alho, cebola 
e chalota: a 0,3-0,35% (300-350 g/100 l). Restantes culturas: a 0,3-0,4% (300-400 g/100 l).
Adicionar a quantidade necessária de produto a um pequeno volume de água, agitando sempre para evitar a formação de grumos, e misturar 
esta pasta com o líquido restante. Recomenda-se preparar a quantidade de calda a utilizar para evitar guardar restos para o dia seguinte.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Tomate e beringela: 3 dias em estufa, 10 dias para cultura em campo. Alho, cebola e chalota, cucurbitáceas de pele comestível, 
rebentos jovens, ervilha, fava e feijão-verde: 3 dias. Cucurbitáceas de pele não comestível: 7 dias. Prunóideas, pomóideas e 
ornamentais lenhosas: não aplicável. Brócolos e couve-fl or, hortícolas de folha e restantes culturas: 15 dias.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
COBRELUQ-50 é compatível quimicamente com a maioria dos inseticidas, fungicidas, etc. utilizados em agricultura, exceto com os de 
acentuada ação ácida ou alcalina. Em caso de dúvida quanto à compatibilidade física, recomenda-se efetuar um teste prévio ou consultar 
o departamento técnico da empresa titular.
Tomar as precauções necessárias, especialmente em regiões frias e húmidas, em algumas variedades de fruteiras, videiras e outras culturas, 
devido à fi totoxicidade própria do cobre.

OBSERVACIONES
Dispomos também do produto na versão incolor em caso de pedido do cliente para não manchar as culturas. 

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      12.605
      O formato de 500 g está registado para jardinagem exterior doméstica.
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COMPOSIÇÃO
Hidróxido de cobre (expr. em Cu) 50% p/p (500 g/kg).
Pó molhável (WP).

UTILIZAÇÕES
É um fungicida na forma de pó molhável, composto por um ingrediente ativo, Hidróxido de Cobre, recomendado no controlo preventivo de 
diversas doenças fúngicas e bacterianas em várias culturas. 

HIDROBLUE-50 WP
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5 kg

APLICAÇÕES AUTORIZADAS
Prunóideas: contra pedrado, moniliose, crivado, lepra e bacteriose.
Pomóideas e fi gueira: contra pedrado, moniliose e bacteriose. 
Em prunóideas e pomóideas, só efetuar tratamentos da colheita à 
fl oração, limitando a aplicação a 2000 l de calda/ha e um máximo 
de 3 aplicações por campanha (com intervalos entre tratamentos de 
14 dias) e um máximo de 15 kg de HIDROBLUE-50 WP por hectare 
por campanha.
Citrinos: contra aguado, bacteriose, phomopsis e outros fungos 
endófi tos.
Romãzeira: contra crivado, moniliose, pedrado e bacteriose.
Oliveira: contra olho-de-pavão e tuberculose.
Videira: contra míldio e bacteriose.
Tomate e beringela, hortícolas de folha, brócolos e couve-

fl or, alho, cebola, chalota, cucurbitáceas de pele comestível 
e de pele não comestível, rebentos jovens (exceto 
espargo), ervilha, fava e feijão-verde: contra alternariose, 
antracnose e bacteriose. Em tomate e beringela, efetuar um máximo 
de 6 aplicações por campanha com intervalos de 7 dias, utilizando 
um volume máximo de calda de 1000 l/ha e um máximo de 15 kg 
de HIDROBLUE-50 WP por hectare por campanha.
Batata: contra alternariose e míldio.
Grão-de-bico: contra raiva.
Lúpulo: contra míldio.
Ornamentais lenhosas: contra ferrugens e outros fungos 
endófi tos.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização normal nas seguintes doses:
Citrinos: contra aguado, pulverizar a 0,06-0,08% (60-80 g/hl). Citrinos: contra bacteriose, phomopsis e fungos endófi tos, pulverizar a 
0,15% (150 g/hl). Oliveira e videira: 0,2-0,4% (200-400 g/hl). Restantes culturas: 0,15-0,25% (150-250 g/hl).
Em romãzeira e fi gueira, em tratamentos de inverno, utilizar uma dose de 0,4% (400 g/hl). 
Em citrinos, contra aguado, os tratamentos devem ser efetuados no outono, pulverizando até alcançar uma altura de 1,5 m.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Tomate e beringela: 3 dias em estufa, 10 dias para cultura em campo. Alho, cebola, chalota, cucurbitáceas de pele comestível, 
rebentos jovens, ervilha, fava e feijão-verde: 3 dias. Cucurbitáceas de pele não comestível: 7 dias. Prunóideas, pomóideas 
e ornamentais lenhosas: não aplicável. Restantes culturas: 15 dias.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Tomar as precauções necessárias, especialmente em regiões frias e húmidas, em algumas variedades de fruteiras, videiras e outras culturas, 
devido à fi totoxicidade própria do Cobre.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      24.629



IPRODILUQ
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COMPOSIÇÃO
Iprodiona 50% p/v (500 g/l). 
Suspensão concentrada (SC).

UTILIZAÇÕES
IPRODILUQ é um fungicida com ação preventiva e curativa por contacto, efi caz contra diversos fungos patogénicos dos géneros Botrytis, 
Monilia, Sclerotinia, Alternaria, Rhizoctonia, etc. Contém iprodiona, substância ativa do grupo das dicarboximidas que inibe a germinação 
dos esporos, a divisão celular e o crescimento do micélio.

APLICAÇÕES AUTORIZADAS, DOSE E INTERVALO DE SEGURANÇA
CULTURA PRAGA/EFEITO DOSE IS (dias)

Damasqueiro, cerejeira, 
pessegueiro, nectarina

Moniliose 0,15% 3

Bolbos ornamentais Podridão cinzenta, rizoctónia 0,05-0,1% NA

Ameixeira Moniliose 0,15% 14

Morangueiro Podridão cinzenta 0,15% 21

Ervas aromáticas Podridão cinzenta, esclerotínia, rizoctónia 0,15% 21

Quivi Alternariose, podridão cinzenta, esclerotínia 0,1% 15

Alfaces e semelhantes Podridão cinzenta, esclerotínia, rizoctónia 0,12-0,15% 14-21 (Ver modo de aplicação)

Macieira Alternariose 0,15% 21

Pereira Estenfi liose 0,15% 21

Videira Podridão cinzenta 0,15% 15

MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização foliar de acordo com as seguintes instruções:
Damasqueiro, pessegueiro e nectarina: pulverização manual ou com trator ao ar livre. Aplicar um máximo de 1,5 l pf/ha para 1000 l/ha. 
Máximo 2 aplicações por campanha com um intervalo de 20 dias entre as aplicações, só em solos com pH > 6. Aplicar a partir do aparecimento 
das primeiras fl ores abertas (BBCH 60-87). Bolbos de ornamentais: pulverização manual ou com trator ao ar livre. Aplicar um máximo de 
0,8 l pf/ha para um volume de 600-800 l/ha. Máximo 2 aplicações por campanha com um intervalo de 20 dias entre as aplicações, só em solos 
com pH > 6. Pereira e macieira: pulverização manual ou com trator ao ar livre. Aplicar um máximo de 1,5 l pf/ha para um volume de 1000 
l/ha. Máximo 2 aplicações por campanha com um intervalo de 20 dias entre as aplicações, só em solos com pH > 6. A partir do aparecimento 
das primeiras fl ores (BBCH 60-85). Cerejeira e ameixeira: pulverização manual ou com trator ao ar livre. Aplicar um máximo de 1,5 l pf/ha 
para 1000 l/ha. Máximo 2 aplicações por campanha com um intervalo de 20 dias, só em solos com pH > 6. A partir do aparecimento do órgão 
fl oral até ao fi nal da fl oração (BBCH 51-69). Morangueiro: pulverização manual (ar livre e estufa) ou com trator (ar livre). Aplicar um máximo 
de 1,5 l pf/ha para um volume de 1000 l/ha. Máximo 2 aplicações por campanha com um intervalo de 20 dias. Ervas aromáticas: aplicação 
manual ou com trator ao ar livre. Aplicar um máximo de 0,9 l pf/ha para um volume de 800 l/ha. Máximo 2 aplicações por campanha com um 
intervalo de 20 dias. Quivi: aplicação manual ou com trator ao ar livre. Aplicar um máximo de 1,5 l pf/ha para um volume de 1000 l/ha. Uma 
aplicação por campanha durante a fl oração e em solos com pH > 6. Alfaces e semelhantes: estufa: doses de 0,12% e máximo 0,96 l pf/
ha para um volume de 800 l/ha. Intervalo de segurança de 14 dias. Ar livre: doses de 0,15% e máximo 0,9 l pf/ha para um volume de 800 l/
ha. Intervalo de segurança de 21 dias. Em ambos os casos, realizar um máximo de 2 aplicações por campanha com um intervalo de 20 dias em 
pulverização manual. Tratar a partir de 2-3 folhas. Videira: pulverização manual ou com trator ao ar livre. Aplicar um máximo de 1,5 l pf/ha para 
um volume de 1000 l/ha. Máximo 2 aplicações por campanha com um intervalo de 20 dias, não aplicar em solos arenosos, nem pedregosos, 
nem com drenagem, nem ácidos (pH < 6). Aplicar a partir do vingamento dos frutos até à colheita (BBCH 71-89).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
IPRODILUQ não é compatível com produtos de reação alcalina.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      25.593 
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COMPOSIÇÃO
Enxofre 80% p/p (800 g/kg). 
Grânulos dispersíveis em água (WG).

APLICAÇÕES AUTORIZADAS
Cereais: contra oídio.
Fruteiras de folha caduca e fruteiras subtropicais/tropicais: contra aranhiço vermelho, eriofídeos e oídio.
Hortícolas: contra ácaros, aranhiço vermelho, oídio e oidiose.
Lúpulo, ornamentais lenhosas e beterraba sacarina: contra aranhiço vermelho e oídio.
Oliveira: contra fumagina.
Videira: contra aranhiço vermelho, erinose e oídio.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização normal na dose de 0,2-0,5% (200-500 g/100 l), dependendo da temperatura ambiente e da época de tratamento, em 
todas as culturas. 
Em fruteiras subtropicais (abacateiro, bananeira, mangueira, etc.), tomar as precauções relativas a não misturar com óleos nem com produtos 
de reação alcalina.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Não é necessário estabelecer intervalo de segurança.

NÚMERO DE REGISTO
24.807
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MANCOZEB 80 LUQSA

 LUQSA 73

COMPOSIÇÃO
Mancozebe 80% p/p (800 g/kg). Contém caulino.
Pó molhável (WP).

UTILIZAÇÕES
MANCOZEB 80 LUQSA é um fungicida do grupo dos ditiocarbamatos, efi caz contra inúmeras doenças das plantas quando aplicado em tratamentos 
preventivos.

APLICAÇÕES AUTORIZADAS, DOSE E INTERVALO DE SEGURANÇA
CULTURA PRAGA/EFEITO DOSE IS (dias)

Alho Míldio, ferrugem 0,2-0,3% 28
Cebola, chalota Míldio 0,2-0,3% 28
Damasqueiro, ameixeira, pessegueiro, nectarina Moniliose, ferrugem 0,20% 30
Arbustos ornamentais Alternariose, ferrugem 0,20% Np
Beringela, tomate Alternariose, antracnose, míldio e septoriose 0,20% 3
Brócolos Alternariose, míldio 0,25% 30
Cerejeira Crivado 0,20% 30
Citrinos Aguado, mal seco 0,2-0,3% 14
Cucurbitáceas Antracnose, míldio 0,2-0,3% 3
Escarola, alface Míldio 0,20% 28
Espargo Ferrugem 0,20% Np
Ervilha para grão, ervilha-verde Míldio, antracnose 0,20% 28
Feijão para grão Alternariose, antracnose e ferrugem 0,20% 28
Feijão-verde Alternariose, antracnose 0,2-0,3% 21
Macieira Alternariose, moniliose, pedrado, estenfiliose 0,15-0,25% (Exceto moniliose: 0,2%) 28
Melão Antracnose, míldio 0,20% 3
Oliveira Fumagina, olho-de-pavão, antracnose 0,26-0,32% 21
Ornamentais herbáceas Míldio, ferrugem 0,2-0,3% Np
Batata Alternariose, míldio 0,2-0,3% 7
Pereira Alternariose, moniliose, septoriose, pedrado, estenfiliose 0,15-0,25% (Exceto moniliose e septoriose: 0,2%) 28
Pimento Alternariose, antracnose, míldio 0,20% 3
Alho-francês Míldio 0,2-0,3% 28
Rabanete Alternariose, míldio 0,2-0,3% 30
Cercefis Alternariose, míldio 0,20% 30
Trigo Ferrugens e septoriose 2  kg/ha 28
Videira de uvas de mesa e para vinificação Antracnose, podridão negra, escoriose e míldio 0,2-0,25% 28
Cenoura Alternariose, míldio 0,2-0,3% 30

MODO DE APLICAÇÃO
Alho, cebola, chalota, escarola, alface, batata: efetuar um máximo de 4 aplicações/campanha. Volume de calda: 300-1000 l/ha. Dose 
máx.: 2 kg/ha produto por aplicação. Arbustos ornamentais: efetuar um máximo de 4 aplicações/campanha. Intervalo mínimo: 10 dias. 
Volume de calda: 1000 l/ha. Dose máx.: 2 kg/ha produto por aplicação. Damasqueiro, cerejeira, ameixeira, macieira, pessegueiro, 
nectarina, pereira: máximo 2 aplicações em fases precoces e 2 aplicações em fases tardias. Intervalo mínimo de 10 dias. Volume de calda: 
1000 l/ha. Contra alternariose, estenfi liose, pedrado: 2 aplicações por campanha. Intervalo: 10-14 dias. Dose máxima: 2 kg/ha de produto por 
aplicação. Não aplicar em variedades de pereira sensíveis, como blanquilla e mantecosa. O produto é fi totóxico nas seguintes variedades de 
pera: abate fetel, armella, butirra, butirra precoce, morelti, conference, coscia, decana de comizio, gentil blanca, gentilona, spadona, spadona de 
verão, spadoncina, spinafrerpi, zecchermanna. Beringela, brócolos, cucurbitáceas, alho-francês, rabanete, tomate, cenoura: efetuar 
um máximo de 4 aplicações/campanha. Volume de calda: 500-1000 l/ha. Dose máx.: 2 kg/ha produto por aplicação. Citrinos: efetuar um 
máximo de 1 aplicação/campanha. Volume de calda: 1000-1500 l/ha. Não exceder os 3 kg/ha. Espargo: tratar apenas após a colheita. Efetuar 
máximo 4 aplicações/campanha. Volume calda: 500-1000 l/ha. Dose máx.: 2 kg/ha de produto por aplicação. Ervilha para grão: efetuar uma 
única aplicação por campanha. Volume de calda: 1000 l/ha. Dose máx.: 2 kg/ha de produto por aplicação. Ervilha-verde, feijão-verde, e 
feijão para grão: efetuar uma única aplicação por campanha. Volume calda: 300-1000 l/ha. Dose máx.: 2 kg/ha de produto por aplicação. 
Melão, pimento: só ao ar livre. Efetuar um máximo de 4 aplicações por campanha, com intervalos mínimos de 10 dias. Volume de calda: 1000 
l/ha. Dose máx: 2 kg/ha de produto por aplicação. Ornamentais herbáceas: efetuar um máximo de 3 aplicações/campanha. Dose máx.: 2 kg/
ha de produto por aplicação. Cercefi s: efetuar um máximo de 4 aplicações por campanha. Intervalo mínimo: 14 dias. Volume de calda: 1000 
l/ha, sem exceder os 2 kg/ha por aplicação. Trigo: efetuar um máximo de 2 aplicações por campanha. Videira: efetuar um máximo de uma 
aplicação por ano. Máximo: 2 kg/ha.

NÚMERO DE REGISTO
18.196

1 l
5 l



74 LUQSA

COMPOSIÇÃO
Miclobutanil 12,5% p/v (125 g/l).
Concentrado para emulsão (EC).

APLICAÇÕES AUTORIZADAS E DOSE
Aplicar em pulverização normal. A dose a utilizar depende do tipo de cultura e do desenvolvimento do fungo.
Pessegueiro, nectarina, damasqueiro, ameixeira e morangueiros: aplicar na dose de 0,04-0,06% para o controlo de oídio.
Cerejeira, alcachofra, cucurbitáceas, borragem, mirtilo e lúpulo: aplicar na dose de 0,04-0,08% para o controlo de oídio.
Borragem: aplicar na dose de 0,04-0,08% para o controlo de carvão-branco.
Espargo: aplicar na dose de 0,04-0,08% para o controlo de ferrugem.
Pomóideas: aplicar na dose de 0,04-0,05% para o controlo de pedrado e oídio.
Groselheira: aplicar na dose de 0,04-0,05% para o controlo de oídio.
Pimento e tomate: aplicar na dose de 0,04-0,08% para o controlo de oidiose.
Videira: aplicar na dose de 0,04-0,08% para o controlo de podridão negra e oídio.
Roseira: aplicar na dose de 0,04-0,08% para o controlo de antracnose.
Ornamentais herbáceas e lenhosas: aplicar na dose de 0,04-0,08% para o controlo de oídio e ferrugem.
Beterraba sacarina: aplicar na dose de 0,5 l/ha para o controlo de oídio.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Pomóideas: 28 dias. Borragem, lúpulo e vinha: 15 dias. Damasqueiro, mirtilo, cerejeira, ameixeira, espargo, pessegueiro, 
nectarina, cucurbitáceas e groselheira: 7 dias. Alcachofra, morangueiro, pimento e tomate: 3 dias. Não aplicável nas restantes 
de culturas.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Efetuar um máximo de 5 aplicações por campanha em damasqueiro, ameixeira, pessegueiro e nectarina.
Efetuar um máximo de 4 aplicações em morangueiro e pomóideas.
Em espargo, aplicar no período compreendido entre depois da última colheita e antes do corte da folhagem, com um máximo de 5 aplicações 
por campanha.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      24.384
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TEBULUQ

 LUQSA 75

COMPOSIÇÃO
Tebuconazol 25% p/v (250 g/l).
Emulsão de óleo em água (EW).

UTILIZAÇÕES
TEBULUQ é um fungicida à base de tebuconazol efi caz para o controlo preventivo, curativo e erradicante de oídios, ferrugens e outras 
micoses. Possui atividade sistémica do tipo médio e translocação acrópeta, sendo o seu modo de ação por inibição da síntese de ergosterol.

APLICAÇÕES AUTORIZADAS, DOSE E INTERVALO DE SEGURANÇA
CULTURA PRAGA/EFEITO DOSE IS (dias)

Cevada Helminthosporium, oídio e ferrugem 1 l/ha 35

Trigo Helminthosporium, oídio, ferrugem e septoriose 1 l/ha 35

Videira Podridão cinzenta e oídio 0,4 l/ha 21

MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização normal:
Cevada e trigo: efetuar um máximo de 2 aplicações por campanha com um intervalo de 45-60 dias e um volume de calda de 200-400 l/
ha. Videira: efetuar uma aplicação por campanha com um volume de calda de 400-1.000 l/ha e com um intervalo de reentrada de 18 dias. 

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
É conveniente alternar os tratamentos com outros fungicidas de diferente natureza, a fi m de evitar o desenvolvimento de resistências.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      24.850 

1 l
5 l
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1 kg
5 kg

COMPOSIÇÃO
Metalaxil 8% p/p (80 g/kg). 
Mancozebe 64% p/p (640 g/kg). 
Pó molhável (WP).

APLICAÇÕES AUTORIZADAS
Tratamentos fungicidas preventivos e curativos nas seguintes culturas: vinha: contra míldio; brócolos, cebola, couve-fl or, melão, 
pepino, couve-repolho e melancia: contra míldio; batata: contra alternariose, antracnose e míldio; tabaco: contra bolor azul.

DOSE
Aplicar em pulverização normal a 0,20-0,30% (200-300 g/100 l), consoante o estado de desenvolvimento da cultura.

MODO DE APLICAÇÃO
Adicionar a quantidade necessária de produto a um pequeno volume de água, agitando sempre para evitar a formação de grumos, e misturar 
esta pasta com o líquido restante. Recomenda-se preparar a quantidade de calda a utilizar, evitando guardar restos para aplicações posteriores.
Os tratamentos com XILUQ devem ser efetuados de forma preventiva para um melhor controlo das doenças.
Videira e parreira: recomenda-se um máximo de 4 tratamentos por campanha. O primeiro tratamento deve ser efetuado para evitar os 
primeiros ataques, seguindo as indicações das Estações de Avisos da região ou, como medida preventiva, com rebentos de 20-30 cm. Os dois 
tratamentos seguintes devem ser efetuados antes e após a fl oração. Caso se realize um quarto tratamento com XILUQ, este deve ser efetuado 
passados 14 dias do fi nal da fl oração. Após efetuar o número máximo recomendado de aplicações de XILUQ, os restantes tratamentos da 
campanha devem ser realizados com fungicidas preventivos como COBRELUQ-50 e BORDELÉS LUQSA. O período de tempo entre o último 
tratamento com XILUQ e a aplicação de um produto de contacto deve ser de no máximo 10 dias. Batata, cebola e cucurbitáceas: realizar 
um máximo de 3 tratamentos por campanha, preferencialmente nas primeiras fases da cultura, e continuar com fungicidas de contacto, se 
necessário. O intervalo entre tratamentos deve ser de 14 dias, podendo ser reduzido para 10 se a pressão da doença o aconselhar. O intervalo 
entre o último tratamento com XILUQ e a aplicação de um produto de contacto deve ser inferior a 7 dias. Tabaco em viveiro: realizar 2-3 
tratamentos por campanha, com intervalos de 7 dias, sendo recomendável efetuar o primeiro tratamento na fase de plântulas com 4 folhas. 
Tabaco em campo defi nitivo: realizar 2-3 tratamentos, com intervalos de 10 dias, efetuando o primeiro, no máximo, 7 dias depois da 
transplantação.

INTERVALO DE SEGURANÇA
21 dias entre o último tratamento e a colheita.
Videira: não aplicável devido ao momento de aplicação.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
XILUQ é compatível quimicamente com a maioria dos inseticidas, fungicidas, etc. utilizados em agricultura, exceto com produtos de reação 
alcalina.
Devido à impossibilidade de poder prever o desenvolvimento de fenómenos de resistência, a empresa não assume qualquer responsabilidade 
pela presença de cepas resistentes ao metalaxil.
Nas doses recomendadas, XILUQ não apresenta problemas de tolerância por parte da cultura.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      21.752 



XILUQ PLUS

 LUQSA 77

COMPOSIÇÃO
Metalaxil 25% p/p (250 g/kg). 
Pó molhável (WP).

APLICAÇÕES AUTORIZADAS
Tratamentos fungicidas, preventivos e curativos em culturas de:
Brócolos, couve-fl or, batata, couve-repolho, videira e cenoura: contra míldio.
Laranjeira, pomelo, toranjeira e morangueiros: contra Phytophthora.
Tabaco: contra bolor azul.

DOSE
Aplicar em pulverização normal a 0,08-0,12% (80-120 g/100 l). 
Citrinos e morangueiros: aplicar com sistemas de rega gota a gota na dose de 1,5 kg/ha.
Morangueiros, aplicar na primavera e no outono com sistemas de rega gota a gota, efetuando 3 aplicações com intervalos de 14-21 dias.
Laranjeira, pomelo e toranjeira, aplicar na primavera e no outono com sistemas de rega gota a gota, efetuando 3 aplicações com 
intervalos de 14-21 dias; também pode ser efetuada previamente uma rega na área de gotejamento na dose de 4-8 g/m2.  

INTERVALO DE SEGURANÇA
Brócolos, couve-fl or, couve-repolho, cenoura, laranjeira, pomelo, toranjeira, batata, tabaco e videira: 21 dias. Videira de 
uvas para vinifi cação: 28 dias. Morangueiro:14 dias.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      25.330

1 kg
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COMPOSIÇÃO
Oxicloreto de Cobre (expr. em Cu) 22% p/p (220 g/kg).
Mancozebe 17,5% p/p (175 g/kg).
Pó molhável (WP).

DOSE
Aplicar em pulverização normal a 0,4-0,6% (400-600 g/hl). 
Adicionar a quantidade necessária de produto a um pequeno volume de água, agitando sempre para evitar a formação de grumos, e misturar 
esta pasta com o líquido restante.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Cucurbitáceas de pele comestível: 3 dias.
Cucurbitáceas de pele não comestível: 7 dias.
Tomate e beringela: 3 dias em estufa, 10 dias para cultura em campo.
Alho, cebola, chalota, citrinos, grão-de-bico, ervas aromáticas, lúpulo, oliveira, batata, alho-francês e videira: 15 dias.
Escarola, ervilha, feijão para grão, feijão-verde, alface: 21 dias.
Couve-repolho, infl orescências, couve-de-bruxelas, couve chinesa e couve-rábano: 28 dias.
Prunóideas e pomóideas: não aplicável.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Este produto pode provocar alguns sintomas de fi totoxicidade em culturas sensíveis, nomeadamente em pereira (variedades blanquilla e 
mantecosa). Não aplicar nas variedades de pereira citadas.
Em caso de dúvida quanto às culturas sensíveis (algumas variedades de pomóideas, cucurbitáceas e tomate), realizar um teste prévio e/ou 
consultar a empresa titular.
Não utilizar as plantas tratadas na alimentação de gado.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      22.843

APLICAÇÕES AUTORIZADAS
Alho, cebola, chalota, ervas aromáticas, alface, lúpulo e 
alho-francês: contra míldio.
Citrinos: contra aguado, alternariose, bacteriose e fumagina.
Cucurbitáceas de pele comestível e cucurbitáceas de pele 
não comestível, ervilha verde e videiras: contra antracnose 
e míldio.
Escarola: contra míldio e ferrugem.
Prunóideas: contra cancro e moniliose. 
Pomóideas: contra moniliose e pedrado.
Em prunóideas e pomóideas, só efetuar tratamentos da colheita à 
fl oração, limitando a aplicação a 2000 l de calda/ha e um máximo de 3 
aplicações por campanha (com intervalos entre tratamentos de 14 dias) 
com um máximo de 34 kg de ZICOLUQ por hectare por campanha.

Grão-de-bico: contra raiva.
Infl orescências, couve-de-bruxelas, couve-repolho, couve 
chinesa e couve-rábano: contra alternariose e míldio.
Feijão para grão: contra alternariose, antracnose e ferrugem.
Feijão-verde: contra alternariose e antracnose.
Oliveira: contra olho-de-pavão.
Batata: contra alternariose, antracnose e míldio.
Tomate e beringela: contra alternariose, antracnose, míldio 
e septoriose. Em tomate e beringela, efetuar um máximo de 6 
aplicações por campanha com intervalos de 7 dias, com um máximo 
de 34 kg de ZICOLUQ por hectare e um volume de calda não 
superior a 1000 l/ha.



ZICOLUQ 320

 LUQSA 79

COMPOSIÇÃO
Oxicloreto de Cobre (expr. em Cu) 30% p/p (300 g/kg). 
Mancozebe 20% p/p (200 g/kg). 
Pó molhável (WP).

5 kg

APLICAÇÕES AUTORIZADAS
Alho, cebola, chalota, ervas aromáticas, alface, lúpulo e 
alho-francês: contra míldio.
Citrinos: contra aguado, alternariose, bacteriose e fumagina.
Cucurbitáceas de pele comestível e cucurbitáceas de pele 
não comestível, ervilha e videira: contra antracnose e míldio.
Escarola: contra míldio e ferrugem.
Prunóideas: contra cancro e moniliose. 
Pomóideas: contra moniliose e pedrado.
Em prunóideas e pomóideas, só efetuar tratamentos da colheita à 
fl oração, limitando a aplicação a 1600 l de calda/ha e um máximo 
de 3 aplicações por campanha (com intervalos entre tratamentos 
de 14 dias) com um máximo de 25 kg de ZICOLUQ 320 por hectare 
por campanha.

Grão-de-bico: contra raiva.
Infl orescências, couve-de-bruxelas, couve-repolho, couve 
chinesa e couve-rábano: contra alternariose e míldio.
Feijão para grão: contra alternariose, antracnose e ferrugem.
Feijão-verde: contra alternariose e antracnose.
Oliveira: contra olho-de-pavão.
Batata: contra alternariose, antracnose e míldio.
Tomate e beringela: contra alternariose, antracnose, míldio 
e septoriose. Em tomate e beringela, efetuar um máximo de 6 
aplicações por campanha com intervalos de 7 dias, utilizando um 
volume máximo de calda de 800 l/ha e aplicando um máximo de 25 
kg de ZICOLUQ 320 por hectare por campanha.

DOSE
Aplicar em pulverização normal a 0,3-0,5% (300-500 g/hl).
Adicionar a quantidade necessária de produto a um pequeno volume de água, agitando sempre para evitar a formação de grumos, e misturar 
esta pasta com o líquido restante.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Cucurbitáceas de pele comestível: 3 dias.
Cucurbitáceas de pele não comestível: 7 dias.
Tomate e beringela: 3 dias em estufa, 10 dias para cultura em campo.
Alho, cebola, chalota, citrinos, grão-de-bico, ervas aromáticas, lúpulo, oliveira, batata, alho-francês e videira: 15 dias.
Escarola, ervilha, feijão para grão, feijão-verde, alface: 21 dias.
Couve-repolho, infl orescências, couve-de-bruxelas, couve chinesa e couve-rábano: 28 dias.
Prunóideas e pomóideas: não aplicável.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ZICOLUQ 320 pode provocar alguns sintomas de fi totoxicidade em culturas sensíveis, principalmente em pereira (variedades blanquilla e 
mantecosa). Não aplicar nas variedades de pereira citadas.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      23.975
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COMPOSIÇÃO
Diquato 20% (dibrometo) p/v (200 g/l).  
Concentrado para emulsão (EC).

UTILIZAÇÕES
DIQUA é um herbicida com ação dessecante que atua por contacto contra um largo espetro de ervas daninhas dicotiledóneas.

APLICAÇÕES AUTORIZADAS, DOSE E INTERVALO DE SEGURANÇA
CULTURA EFEITO DOSE IS (dias)

Algodão
Herbicida contra dicotiledóneas 2,0 l/ha NA

Dessecante 1,6-2,0 l/ha NA

Culturas hortícolas Herbicida contra dicotiledóneas 2,0 l/ha NA

Culturas industriais Herbicida contra dicotiledóneas 2,0 l/ha NA

Ornamentais herbáceas Herbicida contra dicotiledóneas 2,0 l/ha NA

Viveiros Herbicida contra dicotiledóneas 2,0 l/ha NA

Arroz Dessecante 1,2-1,6 l/ha 30 dias

Cereais Dessecante 1,6-2,0 l/ha 30 dias

Milho Dessecante 1,6-2,0 l/ha 30 dias

Linho Dessecante 1,6-2,0 l/ha NA

PRECAUÇÕES E MODO DE APLICAÇÃO
Gerais:
Controla ervas daninhas em pós-emergência.
Só aplicar em pulverização com trator, efetuando uma única aplicação por campanha com um volume de calda de 300-800 l/ha.
Este produto não é compatível com outros produtos fi tofarmacêuticos de reação alcalina. 
É aconselhável utilizar a calda de pulverização imediatamente após a preparação. Utilizar apenas água limpa, uma vez que a água muito 
turva desativa o produto.
Nota: Em caso de combinação com qualquer outro produto, respeitar o intervalo de segurança mais longo. Para além das precauções 
descritas, devem ser tomadas as precauções do produto mais tóxico. Se forem observados sintomas de intoxicação, informar o médico sobre 
a mistura utilizada.
Para um bom controlo das diferentes espécies de ervas daninhas, deve ser aplicado quando as plantas tenham menos de 15 cm.
Por ser um herbicida dessecante, a ação sobre a clorofi la pode causar danos a todas as partes verdes ou não totalmente lenhifi cadas de 
culturas de campo e às árvores. Deve, portanto, ser utilizado apenas para os casos estabelecidos.
Específi cos:
Algodoeiro e linho: utilizar como dessecante para a obtenção de fi bra.
Arroz, cereais e milho: apenas em culturas destinadas à produção de sementes. 
Milho em aplicações para dessecação da cultura: não utilizar antes que o grão tenha alcançado a maturação fi siológica.
Algodão, hortícolas, culturas industriais e ornamentais herbáceas contra dicotiledóneas: aplicar em pré-emergência ou pré-
transplantação da cultura. Não tratar ervas daninhas aquáticas.
Viveiros: aplicar em pré-emergência ou pré-transplantação.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      25.704

1 l
5 l
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COMPOSIÇÃO
Pendimetalina 33% p/v (330 g/l).

UTILIZAÇÕES
PENDILUQ é um herbicida seletivo à base de Pendimetalina para o controlo de ervas daninhas anuais gramíneas e de folha larga em 
pré-emergência ou pós-emergência precoce. A sua persistência no solo é de aproximadamente 3 meses.

APLICAÇÕES AUTORIZADAS, DOSE E INTERVALO DE SEGURANÇA

CULTURA
ERVAS DANINHAS 
CONTROLADAS

DOSE 
(L/HA)

VOLUME 
CALDA (L/
HA)

MODO E ÉPOCA DE APLICAÇÃO IS (dias)

Chicória Ervas daninhas anuais 3-4,8 200-400 Pré-emergência ou pré-transplantação 75

Algodoeiro Ervas daninhas anuais 4-6 250-800 Pré-emergência da cultura NA

Citrinos, fruteiras de folha 
caduca

Ervas daninhas anuais 4-5,5 250-800
Aplicar entre linhas desde a colheita 
até à fi xação do fruto da campanha 
seguinte

NA

Couve-fl or Ervas daninhas anuais 3-4,8 250-800 Pré-transplantação 75

Endívia Ervas daninhas anuais 3-4,8 200-400 Pré-emergência ou pré-transplantação 75

Grão-de-bico e fava para 
grão.

Ervas daninhas anuais 3,6-6 200-800 Pré-emergência da cultura NA

Ervilha Ervas daninhas anuais 3,6-6 200-800 Pré-emergência da cultura NA

Girassol Ervas daninhas anuais 3,6-6 200-800 Pré-emergência da cultura NA

Feijão para grão e fei-
jão-verde

Ervas daninhas anuais 3,6-4.8 200-800 Pré-emergência da cultura NA

Alface Ervas daninhas anuais 3-4,8 200-400 Pré-emergência ou pré-transplantação 75

Milho Ervas daninhas anuais 3,6-4,8 200-800 Pré-emergência da cultura NA

Batata Ervas daninhas anuais 3,6-4,8 250-800 Pré-emergência da cultura NA

Pimento Ervas daninhas anuais 4-4,8 250-800 Pré-emergência ou pré-transplantação NA

Soja Ervas daninhas anuais 3-6 250-600 Pré-emergência da cultura NA

Tabaco
Ervas daninhas anuais 3,6-4,8 250-800 Pré-transplantação NA

Esladroamento 4,5-7,5 300-500
Ao aparecimento das primeiras fl ores na 
dose de 20 cc/planta

NA

Videira Ervas daninhas anuais 4-6 250-800
Durante o repouso invernal em estado 
de gomo dormente

NA

Viveiros de fruteiras Ervas daninhas anuais 4-6 250-800 Pré ou pós-transplantação das estacas NA

Cenoura Ervas daninhas anuais 3-4,8 250-800 Pré-emergência da cultura NA

MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização de baixa pressão dirigida ao solo, manualmente ou com trator equipado com cabina fechada e barra hidráulica, 
estando o solo bem preparado e limpo de ervas daninhas. Realizar uma única aplicação por campanha. A dose máxima em culturas 
destinadas a forragem é de 3 l/ha.
Entre as espécies de ervas daninhas sensíveis encontram-se:
Gramíneas: Alopecurus myosuroides, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Panicum dichotomifl orum.
Anuais de folha larga: Amarathus spp., Atriplex spp., Heliotropium europaeum, Capsella bursa pastoris, Chenopodium album, Euphorbia 
spp., Fumaria spp., Myosotis arvensis, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Portulaca oleracea, Polygonum spp., Solanum nigrum, Thlaspi 
arvenses, Urtica urens, Veronica spp.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      ES-00063

20 kg
5 kg
1 kg
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COMPOSIÇÃO
Quizalofope-p-etilo 5% p/v (50 g/l). 
Concentrado para emulsão (EC).

UTILIZAÇÕES
QUIZALUQ é um herbicida sistémico para aplicação em pulverização, recomendado para o controlo de ervas daninhas gramíneas em pós-
emergência precoce.
Carateriza-se por ser absorvido pelas folhas e translocado por toda a planta, com mobilidade no xilema e fl oema e acumulação nos tecidos 
meristemáticos.

APLICAÇÕES AUTORIZADAS E DOSE
CULTURA PRAGA DOSE IS (dias)

Alho, luzerna, beringela, cebola, grão-de-bico, girassol, 
ervilha para grão, hortaliças do género Brassica, feijão 
para grão, lentilha, batata, pimento, beterraba sacarina, 
tomate, ervilhaca

Gramíneas anuais 1-2,5 l/ha 21

Gramíneas vivazes 2-4 l/ha 21

Citrinos
Gramíneas anuais 1-2,5 l/ha 21

Gramíneas vivazes 2-4 l/ha 21

Morangueiros
Gramíneas anuais 1-2,5 l/ha 21

Gramíneas vivazes 2-4 l/ha 21

Colza
Gramíneas anuais 1-2,5 l/ha 21

Gramíneas vivazes 2-4 l/ha 21

Fruteiras de folha caduca
Gramíneas anuais 1-2,5 l/ha 21

Gramíneas vivazes 2-4 l/ha 21

Oliveira
Gramíneas anuais 1-2,5 l/ha 21

Gramíneas vivazes 2-4 l/ha 21

Ornamentais herbáceas e lenhosas
Gramíneas anuais 1-2,5 l/ha NA

Gramíneas vivazes 2-4 l/ha NA

Tabaco
Gramíneas anuais 1-2,5 l/ha 21

Gramíneas vivazes 2-4 l/ha 21

Videira
Gramíneas anuais 1-2,5 l/ha 21

Gramíneas vivazes 2-4 l/ha 21

PRECAUCIONES Y MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização normal em pós-emergência da cultura e das ervas daninhas.
A aplicação de QUIZALUQ em cebola e lentilha nas doses mais altas pode interromper o crescimento vegetativo.
Na aplicação do produto, devem ser tomadas precauções para que a deriva da pulverização não atinja culturas de cereais adjacentes.
Esperar três meses antes de semear cereais em parcelas tratadas com QUIZALUQ.
Antes de realizar qualquer tipo de mistura, consultar a empresa titular ou distribuidora.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS    NÚMERO DE REGISTO
       24.812

5 l
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FUTURO
Inovação, investigação, desenvolvimento, na LUQSA estamos em constante evolução, melhorando os nossos sistemas de investigação e 
adaptando-nos às últimas novidades em produtos fi tofarmacêuticos. O nosso futuro caminha para uma evolução constante no mundo 
agrícola, introduzindo nele os produtos mais inovadores para que os nossos clientes obtenham melhores culturas e maiores rendimentos 
num ambiente sustentável e cuidadoso com o meio.

O futuro dos produtos agroquímicos e fi tofarmacêuticos está na LUQSA.
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1 kg

COMPOSIÇÃO
ANA 1% p/p (ácido 1-naftilacético) (10 g/kg).  
Pó solúvel em água (SP).

UTILIZAÇÕES
Em função da dose utilizada e do momento de aplicação, atua sobre a abscisão, divisão celular, etc., podendo tanto provocar a queda de frutos 
ou evitá-la como induzir a formação de raízes na zona tratada em estacas e mudas diversas ou a fl oração do ananás. Controla a formação de 
novos rebentos após a poda. Atua como inibidor do crescimento em concentrações mais altas.

APLICAÇÕES AUTORIZADAS
Macieiras: para a monda de frutos.
Pereira e macieiras: para evitar a queda prematura da fruta.

DOSE
Aplicar em pulverização foliar, molhando bem os frutos e utilizando as seguintes dose indicativas:
Na monda da macieira, a 0,10-0,15% (100-150 g por cada 100 l de água), quando os frutos centrais de madeira velha tenham um tamanho 
de 10-15 mm de diâmetro (15-21 dias após a plena fl oração).
Para evitar a queda dos frutos, a 0,2% (200 g por cada 100 l de água), efetuando a aplicação de 3 a 10 dias antes da data normal de 
colheita, podendo-se repetir o tratamento com um intervalo de 10-15 dias. Nas variedades de colheita tardia, podem ser necessárias doses 
mais elevadas.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Não aplicável.

PRECAUCIONES
Tratar com temperaturas entre 15 ºC e 25 ºC, evitando a presença de orvalho e as horas de muito calor.
Como com qualquer produto hormonal, devem ser tomadas as precauções adequadas para evitar eventuais riscos graves de fi totoxicidade 
resultantes de uma má utilização.
Não misturar com outros produtos.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      15.843 
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COMPOSIÇÃO
Ácido giberélico 1,6% p/v (16 g/l). 
Concentrado solúvel (SL).

UTILIZAÇÕES
É um fi torregulador de crescimento de ação hormonal que estimula e regula o desenvolvimento das plantas.

APLICAÇÕES AUTORIZADAS
Alcachofra: para induzir o crescimento do fruto e melhorar a precocidade da colheita.
Clementina: para melhorar a consistência da casca.
Clementina sem caroço: para evitar a queda do fruto e induzir o vingamento.
Morangueiro: para induzir o vingamento e o crescimento do fruto.
Limoeiro: para evitar a queda do fruto e induzir o vingamento.
Tangerineira: para evitar a queda do fruto e melhorar a consistência da casca.
Pereira: para evitar a queda do fruto e atenuar o efeito das geadas. Apenas na variedade blanquilla.
Videira de uvas de mesa: para induzir o alongamento do pedúnculo.

DOSE
Para induzir o vingamento e evitar a queda do fruto em clementina sem caroço e limoeiro:
 - 1.º tratamento: à queda das pétalas: 40 cc/hl.
 - 2.º tratamento: passadas 3-4 semanas do tratamento anterior na mesma dose.
Para melhorar a consistência da casca em clementina e tangerineira: 30-50 cc/hl. Aplicar quando a cor verde tiver desaparecido 
completamente.
Para evitar a queda do fruto em tangerineira: aplicar 40 cc/hl, à queda das pétalas, repetindo passadas 3 ou 4 semanas.
Para evitar a queda do fruto em pereira blanquilla: com 30%-60% de fl or aberta, aplicar de 60 a 70 cc/hl.
Para atenuar o efeito das geadas em pereira blanquilla: 48 horas após a geada, aplicar de 60 a 120 cc/hl.
Para o alongamento do pedúnculo em videiras: antes da queda das corolas de fl ores nas variedades macabeo e aperinas (sem grainha), 
aplicar 30 cc/hl.
Para induzir o crescimento do fruto e melhorar a precocidade da colheita em alcachofra: à formação do capítulo, aplicar de 40 a 50 cc/hl. 
Repetir o tratamento passados 20 dias.
Para o vingamento e engrossamento do morango: aplicar 60 cc/hl de 20 a 30 dias antes do início da fl oração.
Em plantações de mais de um ano, pode-se aumentar a dose.

INTERVALO DE SEGURANÇA
15 dias em todas as culturas.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      25.330

1 l
5 l
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COMPOSIÇÃO
Antiespumante de silicone 100%.

UTILIZAÇÕES
Os emulsionantes, solventes e outras substâncias presentes na composição dos produtos fi tofarmacêuticos normalmente formam espuma, a 
qual, para além de ser um desconforto, impede que o produto cubra a planta de forma uniforme e adequada quando se realiza tratamento.
ANTIESPUMANTE-LUQSA elimina de forma rápida e efi caz todos estes inconvenientes e possui um amplo efeito antiespumante. Para além 
da utilização agrícola, é também indicado para máquinas de lavar de qualquer tipo, detergentes e outros muitos usos. 

MODO DE APLICAÇÃO
Basta deitar diretamente, preferencialmente com o auxílio de um conta-gotas, 2 ou 3 gotas do produto por cada 100 litros de água no 
depósito da máquina a tratar para que toda a espuma desapareça rapidamente.

1 l
250 cc

ANTIESPUMANTE-LUQSA
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COMPOSIÇÃO
Metaldeído 5% p/p (50 g/kg) (adicionado de corante) 
Isco em grânulos (GB).

APLICAÇÕES AUTORIZADAS
Tratamentos moluscicidas em terrenos de culturas, plantações agrícolas e jardinagem exterior doméstica de:
Citrinos, morangueiros, fruteiras de folha caduca, fruteiras subtropicais/tropicais, hortícolas, industriais, ornamentais 
lenhosas, ornamentais herbáceas e batata: contra lesmas e caracóis.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar sobre o solo em montículos ou cordões isolados, entre as linhas de sementeira nos pontos a proteger, na dose de 5-8 kg/ha. É conveniente 
que o solo esteja húmido para uma maior atividade destes parasitas.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Devem decorrer 15 dias entre o último tratamento e a colheita de plantas ou frutos destinados a consumo humano ou animal (gado). 
Para ornamentais herbáceas e lenhosas, não é necessário estabelecer intervalo de segurança.

NÚMERO DE REGISTO
14.015
A embalagem de 500 g é autorizada em jardinagem exterior.

5 kg
1 kg

500 gr

25 kg

CARGOLUQ
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COMPOSIÇÃO
Álcool isotridecílico etoxilado (tensioativo não iónico) 20% p/v (200 g/l). 
Concentrado Solúvel (SL).

UTILIZAÇÕES
Molhante não iónico para adicionar às caldas fi tofarmacêuticas pulverizáveis quando se necessite aumentar o seu poder molhante. O poder 
molhante é de aproximadamente 2.

APLICAÇÕES AUTORIZADAS
LUQMULLANT é recomendado como coadjuvante em tratamentos fi tossanitários sobre todas as espécies vegetais, especialmente nos realizados 
sobre plantas difíceis de molhar, devido à sua superfície cerosa, ou sobre plantas protegidas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar na dose de 0,05% (50 cc/100 l de água) para inseticidas e fungicidas. Em herbicidas, aplicar 0,3% (300 cc/100 l de água).

INTERVALO DE SEGURANÇA
Não é necessário estabelecer intervalo de segurança.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      22.669

1 l
5 l
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5 l

COMPOSIÇÃO
< 5% p/p de tensioativos não iónicos.
1,82% p/p Ácido nitrilotrimetilenotrifosfónico.
0,14% p/p Ácido fosfónico.
1,4% p/p Poly (oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydoxy-,branched (polímero).

UTILIZAÇÕES
Detergente e desinfetante para todo o tipo de máquinas. Poupança na manutenção das suas máquinas. Reduz o consumo de recursos 
naturais. Não é corrosivo. Biodegradável.  

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Limpeza de todo o tipo de máquinas.
Concentrações de uso: aplicar em solução a 2 ou 4 por mil.
Recomenda-se a sua aplicação na limpeza e desinfeção de:
 -Tubagens, gotejadores e aspersores, para fungos e algas.
  Dose: 1 a 2 litros por hectare, 3-4 aplicações. (Ao fi nalizar a campanha, nas instalações que não tenham sido 
  submetidas a manutenção, aplicar 4-5 l/ha e deixar o produto dentro do circuito durante 15-20 dias).
 - Atomizadores e materiais de aplicação de tratamentos fi tossanitários e herbicidas.
  Dose: 1 litro por mil.
 - Instalações frigorífi cas e circuitos de água.
  Dose: 1-2 litros por mil.
 - Superfícies de locais.
  Dose: 1 litro por 100 m2. (Aplicar em pulverização. Deixar o produto penetrar durante alguns minutos e despois  
  lavar).
 - Paletees e caixas de plástico.
  Dose: 1,5-2 litros por mil.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir.

NÚMERO DE REGISTO
25/08688
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COMPOSIÇÃO
À base de 100% de caulino mineral micronizado.

UTILIZAÇÕES
SOMBREADOR LUQSA forma uma película de fi nas partículas minerais que reduz o risco de sensibilização ao sol nas culturas agrícolas.

DOSE Y FORMA DE EMPLEO
Aplicar em pulverização foliar normal na dose de 4-5 kg por cada 100 litros de água. Homogeneizar bem a mistura. Recomenda-se 
adicionar o nosso molhante LUQMULLANT para favorecer a distribuição do produto e aumentar a sua efi cácia.
Não aplicar diretamente sobre superfícies molhadas, uma vez que reduz a sua efi cácia.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Manter fora do alcance das crianças.
Recomenda-se a utilização de máscara antipoeiras e óculos de proteção: pode causar irritação leve nos olhos e/ou no sistema respiratório. Lavar-
se bem com água e sabão após utilizar o produto. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de voltar a usar.

Recomendado para utilização em agricultura biológica.

25 kg



FORMATOS DE DISTRIBUIÇÃO E VENDA

LÍQUIDOS SIMBOLOGIA DE RECIPIENTES

SÓLIDOS

RECIPIENTE CAPACIDADE PACKAGING TOTAL DE LITROS *U.M.V.

Granel
Compartimentos desde 
3000 kg hasta 24000 kg

Camión cisterna

IBC (granel) 1000 l Contenedor
Enchimento entre 
500 l e 1000 l

Bidões 200 l Palete de 4 bidones 800 l 200 l

Garrafões

25 l Palete de 32 garrafas 800 l 25 l

20 l Palete de 32 garrafas 640 l 20 l

10 l para corretores 
e adubos

Palete de 75 garrafas 750 l 10 l

10 l para inseticidas 
e herbicidas

Caixa de 2 garrafas 20 l
20 l

Palete de 40 caixas 800 l

Garrafas

5 l
Caixa de 4 botellas 20 l

1 caixa
Palete de 40 caixas 800 l

1 l
Caixa de 12 botellas 12 l

1 caixa
Palete de 50 caixas 600 l

500 cc
Caixa de 24 botellas 12 l

1 caixa
Palete de 50 caixas 600 l

250 cc
Caixa de 24 botellas 6 l

1 caixa
Palete de 60 caixas 360 l

100 cc
Caixa de 48 botellas 4,8 l

1 caixa
Palete de 70 caixas 336 l

100 cc
Caixa de 24 garrafas 4,8 l

1 caixa
Palete de 100 caixas 240 l

RECIPIENTE CAPACIDADE PACKAGING TOTAL DE KILOS *U.M.V.

Big-bag 1000 kg
Enchimento entre  
500 kg e 1000 kg

Sacas

25 kg Palete de 40 sacos 1000 kg 25 kg

5 kg

Palete de 100 sacos 500 kg
5 kg

Big -box 500 kg

Caixa de 4 sacos 20 kg
20 kg

Palete de 27 caixas 540 kg

Sacos

1 kg

Caixa de 16 bolsas 16 kg
1 caixa

Palete de 27 caixas 432 kg

Caixa de 20 bolsas 20 kg
1 caixa

Palete de 24 caixas 480 kg

Caixa de 15 bolsas 15 kg
1 caixa

Palete de 24 caixas 360 kg

Caixa de 12 bolsas 12 kg
1 caixa

Palete de 24 caixas 288 kg

500 gr

Caixa de 24 bolsas 12 kg
1 caixa

Palete de 27 caixas 324 kg

Caixa sem estojo de 35 sacos 17,5 kg
1 caixa

Palete de 36 caixas 324 kg

IBC

Bidão

Garrafão 25 l , 20 l e 10 l

Garrafão 5 l 

Garrafa 1 l, 500 cc, 250 cc e 100 cc

Big-bag

Saca 25 kg

Saco 5 kg, 1 kg e 500 gr

Em trabalhos por encomenda (para terceiros), estas medidas de embalagem  podem variar, sendo adaptadas aos requisitos dos clientes.
* UMV: Unidade mínima de venda




