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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.
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