
NEUTROS NÃO FILTRADOS (SUSPENSÕES) (LNSF)

São fertilizantes líquidos sobressaturados, na forma de suspensões, graças à ação das argilas (bentonite ou atapulgite). Uma parte dos 
fertilizantes encontra-se na solução saturada e a outra parte na suspensão. Isto permite alcançar maiores graduações do que nas fórmulas 
líquidas claras tradicionais.
São produtos preparados para a aplicação direta no solo, tanto por pulverização como por injeção. Os elementos fertilizantes estão pron-
tos a ser absorvidos pela planta ou fi xados pelo complexo argilo-húmico do solo.

CARATERÍSTICAS
- pH neutro 5,5 - 7,0.
- Densidade média 1,2 - 1,4.
- Não misturar com produtos ácidos.
- Permitem a adição de produtos corretores diretamente ao tanque antes da aplicação (LUQSAFER, LUQSAZINC-8, etc.).

DOSE DE APLICAÇÃO
Uma vez que a aplicação normal destes adubos é por injeção direta, as dose variarão em função da cultura, da produção, da idade, do vigor, 
etc., recomendando-se o fracionamento das doses obtidas em 3 ou 5 aplicações distribuídas ao longo do ciclo da cultura.
As doses recomendadas são indicativas e servem de base para uma correta fertilização. No entanto, devido aos inúmeros 
fatores que podem intervir, é recomendável consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
É recomendável agitar ligeiramente as suspensões antes da aplicação, a fi m de homogeneizar e fl uidifi car estes produtos totalmente e de 
forma rápida.
Do mesmo modo, é aconselhável não armazenar o produto, mas aplicá-lo o antes possível após a homogeneização. É muito importante 
limpar bem os utensílios utilizados após a aplicação.

GRADUAÇÕES

PRODUTO
AZOTO (N) PENTÓXIDO DE 

FÓSFORO 
(P2O5)

ÓXIDO DE 
POTÁSSIO

(K2O)AMONIACAL NÍTRICO UREICO TOTAL

FERTILUQ S.N. 5-10-15 3,5% p/p - 1,5% p/p 5% p/p 10% p/p 15% p/p

FERTILUQ S.N. 12-6-12 2,3% p/p - 9,7% p/p 12% p/p 6% p/p 12% p/p

A LUQSA pode atender qualquer necessidade de graduação, sem mais limitações que as resultantes da incompatibilidade 
química dos seus componentes.

 LUQSA 61

200 l
Granel

20 l


