
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.

 LUQSA 63

200 l
Granel

20 l


