
ORGANILUQ

COMPOSIÇÃO
2,2% p/p Azoto (N) total: 2,1% p/p Azoto (N) orgânico. 
4% p/p de Óxido de potássio (K2O), solúvel em água. 
37% p/p de Matéria orgânica total. 
21,4% p/p Carbono (C) orgânico. 
Relação C/N 10,2. 
Classe A
Teor em metais pesados inferior aos limites autorizados para esta classifi cação.

UTILIZAÇÕES
ORGANILUQ é um fertilizante orgânico de origem vegetal que atua como estimulante do crescimento e da produção e melhora a fertilidade do 
solo. Devido ao seu teor adequado de matéria orgânica, atua como melhorador da estrutura do solo (aumenta a capacidade de troca catiónica 
(CTC), contribui para a estabilidade dos agregados, melhora a penetração e a retenção de água). Desbloqueia os nutrientes do solo, aumentando 
a disponibilidade de macronutrientes como o fósforo (favorecem o desenvolvimento de microrganismos que atuam sobre os fosfatos). Melhora 
também a disponibilidade de micronutrientes, graças ao seu poder quelatante, nomeadamente ferro, manganês, zinco e cobre.
ORGANILUQ favorece o desenvolvimento radicular e reduz os problemas de stress causados pela transplantação ou pela queda da 
temperatura.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar: 100-300 cc/hl. Em oliveiras, pode-se aumentar a dose até 500 cc/hl.
Aplicação no solo: em rega localizada, recomenda-se utilizar 50-150 l/ha ao longo do ciclo da cultura, realizando 4-5 aplicações. Diluir 
previamente em água.
A sua utilização é recomendada em todo o tipo de culturas, tais como oliveiras, fruteiras, hortícolas e citrinos.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Evitar misturar com óleos, enxofre, captana, compostos cúpricos ou produtos de reação alcalina.
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 caso de mistura com outros fertilizantes ou quelatos, recomenda-se diluir previamente ORGANILUQ e depois adicionar o quelato ou o fertilizante. 
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico. 

REGISTOS
Inscrito no Registo de Produtos Fertilizantes com o n.º: F002289/2024.
Fertilizante utilizável em produção biológica de acordo com o RCE 834/2007.

 LUQSA 37

200 l
1000 l

20 l


