
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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