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58 LUQSA

São produtos para uma completa adubação integral por rega durante as diversas fases de crescimento das culturas. Podem ser utilizados 
em qualquer sistema de rega localizada, já que não apresentam problemas de precipitação. A sua utilização regular elimina as obstruções 
calcárias dos circuitos. Devido ao seu carácter ácido, FERTILUQ LG altera o pH da água, situando-o normalmente em cerca de 6,5, valor ideal 
para a assimilação dos nutrientes.

CARATERÍSTICAS
- Graças às suas caraterísticas de produto ácido, mesmo com águas muito duras e com quantidades sensíveis de cálcio e magnésio, não 
  ocorre a formação de nenhum tipo de precipitado.
- pH ácido < 2.
- Densidade média ≈ 1,25.
- Resistência à cristalização 24 h a 0 ºC e pontualmente a temperaturas de até -5 ºC.
- Não misturar com produtos neutros ou alcalinos.

PROPORÇÃO DE OLIGOELEMENTOS

Boro (B) 200 ppm (0,02% p/p) na forma mineral

Cobre (Cu) 50 ppm (0,005% p/p) na forma de quelato HEEDTA

Ferro (Fe) 700 ppm (0,07% p/p) na forma de quelato HEEDTA

Manganês (Mn) 500 ppm (0,05% p/p) na forma de quelato HEEDTA

Molibdénio (Mo) 25 ppm (0,0025% p/p) na forma mineral

Zinco (Zn) 100 ppm (0,01% p/p) na forma de quelato HEEDTA

DOSE DE APLICAÇÃO
A dose média de aplicação deve ser de 0,05% a 0,1%, distribuindo uniformemente a quantidade total de adubo a utilizar na água total 
de rega.
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
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

FERTILUQ L.G. 4-8-10 1,0% p/p 0,7% p/p 2,3% p/p 4% p/p 8% p/p 10% p/p

FERTILUQ L.G. 5-15-5 1,11% p/p 0,30% p/p 3,6% p/p 5% p/p 15% p/p 5% p/p

FERTILUQ L.G. 8-3-10 0,45% p/p 0,95% p/p 6,60% p/p 8% p/p 3% p/p 10% p/p

FERTILUQ L.G. 12-3-6 0,8% p/p 1,2% p/p 10,00% p/p 12% p/p 3% p/p 6% p/p

FERTILUQ L.G. 5-3-13 0,35% p/p 1,0% p/p 3,65% p/p 5% p/p 3% p/p 13% p/p

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