
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.

 LUQSA 49

5 kg
25 kg


