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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


