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Frutos 

Vermelhos 
e outras fruteiras 

NPK 8-0-17 
 
 

 
 
 
 

 
Produto fertilizante UE (Reg. UE 2019/1009) 
Adubo organomineral sólido CFP 1(B)(I) NPK (Ca, Mg, S), 8-0-17 
(0,9, 0,33, 10,8)/8-0-15,2 (0,64, 0,23, 4,3)  
 
MATÉRIA FERTILIZANTE DESTINADA À PRODUÇÃO AGRÍCOLA 
(HORTICULTURA ORNAMENTAL). 
 
Aprovado para utilização Agrícola em Modo de Produção 
Biológico. 
Em conformidade com o estabelecido no Reg. (CE) n.º 834/2007, 
do Conselho, de 28 de junho, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos, bem como no Reg. (CE) n.º 
889/2008 da Comissão, de 5 de setembro, que estabelece normas 
de execução do Regulamento (CE) n.º 834/2007, e no Reg. 
Execução (UE) n.º 354/2014 da Comissão, de 8 de abril, podendo 
ostentar a menção relativa à possibilidade de uso em modo de 
produção biológico. Processo nº PROC00008345 da DGADR. 
 
Granulometria 
Grânulos. 95% do produto passa num peneiro com malha de 2,5 
mm. SGN 210 (grânulos com dimensão média de 2,1 mm). 
 
Aplicações 
Fertilizante de elevada qualidade, adequado à produção de frutos 
vermelhos e outros frutos. 
 
Vantagens 
Especialmente rico em potássio, ideal para melhorar a cor e a 
maturação de frutos pequenos. 
Sendo um fertilizante organomineral, acumula com as funções de 
fertilizante, as funções de melhoramento do solo e melhoramento 
da qualidade das próprias plantas. 

A alta concentração de matéria orgânica induz uma intensa 
atividade dos microrganismos do solo (bactérias e fungos) o que 
aumenta a produção de húmus, otimizando assim as propriedades 
físicas e biológicas do solo. Atinge-se uma elevada estabilização 
das frações do solo, com melhoramento da capacidade de 
retenção e condutividade da água. Também são estes 
microrganismos que disponibilizam nutrientes, diretamente a 
partir do solo, consoante as necessidades das plantas. Estes 
efeitos mantêm-se a longo a prazo e são particularmente visíveis 
em solos pobres.  
Este efeito é especialmente importante nos fungos micorrízicos, 
que se associam às raízes da maior parte das plantas, melhorando 
a sua capacidade absorção de água e nutrientes por parte das 
plantas, melhorando a sua qualidade. Este efeito está 
documentado em diversos estudos. 
 
Ingredientes 
Melaço de cana-de-açúcar1 (n.º CAS 57-50-1), sulfato de potássio2 
(n.º CAS 7778-80-5). 
1CMC 6: Subprodutos da indústria alimentar. (Reg. 160/2017) 
2CMC 1: Substâncias e misturas à base de matérias virgens. 
 
Composição 
Azoto (N) total ………………………………………………………..……….….. 8,0% 
 4,6% Azoto (N) orgânico   
Óxido de potássio (K2O) total …………………….……..………….……. 17,0% 
 15,2% Potássio (K) solúvel em água 
Óxido de cálcio (CaO) total ………………………………….………………. 0,9% 
 0,64% Cálcio (Ca) livre 
Óxido de magnésio (MgO) total …………………….………………….. 0,33% 
 0,23% Magnésio (Mg) livre 
Trióxido de enxofre (SO3) total ………………………………………..…. 10,8% 
 4,3% Enxofre (S) livre 
Boro (B) total ……………………………………………………………………. 0,008% 
Ferro (Fe) total …………………………………………..…………….…. 249 mg/kg  
Manganês (Mn) total ……………………..……………….……………. 67 mg/kg  
Zinco (Zn) total ……………………………..…………..……..……….…. 27 mg/kg  
Matéria orgânica ………………………………………………………….……. 58,0% 
Ácidos fúlvicos …………….……………………….…….…..…..…………….. 19,7% 
Ácidos húmicos ………….……….…….…………..……………………..…….. 2,9% 
Aminoácidos ………………………………………….…………………………….. 8,1% 
Vitamina B2 ……………………….…………………………..…..……… 18,9 mg/kg 
Carbono orgânico ………………….……………………………..….………… 19,4% 
Relação C:N ……………………………….………………..….………..….… 19,4:7,6 
 
Doses de aplicação 
Fertilizante adequado para aplicação em cobertura. A dose de 
aplicação pode ajustar-se de acordo com o estado do solo, estado 
da cultura, das necessidades nutricionais da planta, condições 
climáticas, frequência e método de aplicação.  
 
Preparação do solo para a plantação: aplicar 60 a 80 g/m2 e 
incorporar no solo até 10 a 15 cm de profundidade; aplicar a cada 
4 a 6 semanas. 
Morangos: 10-20 g/planta 
Framboesas: 80-120 g/planta 
Mirtilos: 50-70 g/planta (jovens); 100-150 g/planta (adulta) 
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Outros frutos: 250 g/m de diâmetro da copa 
 
Modo de aplicação 
Deve ser aplicado apenas na superfície do solo (10-15 cm), e não 
em profundidade, particularmente nos casos de plantação. Deve 
haver no mínimo uma distância de 5 cm entre as plantas e o 
fertilizante. Nas plantas muito jovens aconselha-se a aplicação do 
fertilizante na terra duas semanas antes da plantação. A aplicação 
pode ser feita à mão ou com recurso a espalhadores de 
fertilizantes convencionais. A utilizar apenas em caso de 
comprovada necessidade. Não ultrapassar as doses de aplicação. 
 
Época de aplicação 
Pode aplicar-se durante todo o ano, mas a melhor altura é a 
primavera e início do verão e o outono. Uma aplicação por época 
normalmente é suficiente para a maioria das culturas. Os arbustos 
poderão requerer uma fertilização mais frequente e menores 
quantidades de cada vez.  
 
Condições de armazenamento recomendadas 
Manter na embalagem original, em local fresco e seco, ao abrigo 
da luz solar directa. Conservar entre 5 °C e 35 °C.  
 
Informação relativa a segurança e ambiente 
Aplicar somente conforme recomendado. Manter fora do alcance 
das crianças e animais domésticos. Lavar as mãos depois da 
utilização.  
 
Validade  
Cerca de 2 anos, nas condições indicadas. 
 
Embalagens 
Saqueta de 1 kg ℮. 
 
Dados de contacto 
ATLANLUSI Europe, Lda. 
Rua de Leiria, Casal Mil Homens 
2440-231 Golpilheira 
geral@atlanlusi.com 
www.atlanlusi.com 

 


