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Produto fertilizante UE (Reg. UE 2019/1009) 
Adubo orgânico sólido CFP 1(A)(I) NPK (Ca, Mg, S), 12-3-5 (2,5, 0,4, 
3,1) / 10-3-4,15 (1,78, 0,28, 1,24) 
 
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 PROC00002479 da DGADR. 
 
Descrição 
Fertilizante 100% de origem vegetal, granulado sólido, 
homogéneo, de cor castanha escura e de odor característico. 
Origem 100% de melaço de mandioca e cana-de-açúcar. 
 
Granulometria 
Grânulos. 95% do produto passa num peneiro com malha de 2,5 
mm. SGN 200 (grânulos com dimensão média de 2,0 mm). 
 
Indicações 
Recomendado para todo o tipo de culturas agrícolas (horticultura, 
fruticultura, olival, etc.), fertilização de relvados ornamentais e 
desportivos, horticultura ornamental, árvores e arbustos 
ornamentais, reflorestações e preparação de composto. Um 
fertilizante de elevada qualidade, adequado a todas as culturas de 
hortícolas e aromáticas. 

 
Propriedades 
Para além de fornecer macro e micronutrientes às plantas, é um 
fertilizante de ação prolongada, com efeitos de melhoramento do 
solo. 
 
Ingredientes 
Melaço de cana-de-açúcar1 (n.º CAS 57-50-1). 
1CMC 6: Subprodutos da indústria alimentar. (Reg. 160/2017) 
 
Composição 
Azoto (N) total …………………………………………………………….…….. 12,0% 
 10% Azoto (N) orgânico 
Pentóxido de fósforo (P2O5) total …………………………………….…… 3,0% 
 3,0% Fósforo (P) solúvel em ácidos minerais 
Óxido de potássio (K2O) total ………….…………………..………………. 5,0% 
 4,15% Potássio (K) solúvel em água 
Óxido de cálcio (CaO) total ………….…………..……………...………….. 2,5% 
 1,78% Cálcio (Ca) livre 
Óxido de magnésio (MgO) total ………………………………….……….. 0,4% 
 0,28% Magnésio (Mg) livre 
Trióxido de enxofre (SO3) total …………………………………..……….. 3,1% 
 1,24% Enxofre (S) livre 
Boro (B) total ……………………..……………………….....…………… 6,2 mg/kg 
Ferro (Fe) total ……………….………………………..….……………...……. 0,03% 
Manganês (Mn) total ……………….…………………..……………. 56,3 mg/kg 
Zinco (Zn) total ………………………………..……….……………….. 16,6 mg/kg 
Matéria orgânica ………………………………………….……………………. 74,0% 
Humidade ……………………………………………………………………….…… 1,0% 
Ácidos fúlvicos ………………………………………………………..…………. 32,8% 
Aminoácidos ………………………………………………………………………. 16,0% 
Vitamina B2 ………………………………………………………….……. 25,2 mg/kg 
Carbono orgânico (C) ……………………………………………………….... 25,8% 
Razão C:N …………………………………………………………………….. 25,8/10,6 
 
Aminoácidos: 
Ácido aspártico ……………………………………………………………….…. 1,12% 
Ácido glutâmico ………………………………………………..……………….. 9,68% 
Alanina  …………………………………………………………………….……….. 1,29%  
Fenilalanina  ………………………….…………………………………………… 0,43% 
Glicina …………………………….…………………………………………………. 0,67%  
Histidina ……………………………….……………………………….……….….. 0,14% 
Isoleucina …….………………………..…………………………..……………… 0,34%  
Leucina ………………………………………………………………………………. 0,51%  
Lisina ………………………………….………………….…………..……………… 0,28% 
Prolina ………………………..……………………………………………………… 0,24% 
Serina ………………….…………………………………………………………….. 0,39%  
Tirosina ………………………………………………..…………………….……… 0,23% 
Treonina ……………………………………….……………………………………. 0,22%  
Valina ………………………………….…………………………………………….. 0,46%  
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Vantagens 
Plantas mais saudáveis 
Induz o crescimento radicular, permitindo assim a absorção mais 
eficiente dos nutrientes. Ativa e acelera o crescimento das 
plantas, a floração e a frutificação. 
 
 
Ativa a vida do solo 
Devido ao alto teor de matéria orgânica, proporciona um 
ambiente favorável à vida microbiana do solo. Estimula os 
microrganismos do solo, bactérias e fungos, que disponibilizam os 
nutrientes consoante as necessidades das plantas.  
A concentração de matéria orgânica aumenta a produção de 
húmus, otimizando as propriedades físicas e biológicas do solo. 
Melhora a qualidade do solo e a sua própria regeneração. 
 
Uso combinado 
Pode ser usado só, ou em associação com fertilizantes sintéticos, 
pois melhora a eficácia dos fertilizantes químicos, além de 
rentabilizar o uso de fertilizantes sintéticos, pois diminui a sua 
dose e frequência de aplicação. 
 
 
Doses e modo de aplicação 
 

Cultura Dose Modo de aplicação 

Preparação do 
solo para 
plantação ou 
sementeira 

60-80 g/m2 

Incorporar no solo até 
10-15 cm de 
profundidade. Aplicar 
a cada 4 a 6 semanas. 

Fertilização após 
plantação ou 
sementeira 

3 a 5 g/planta 
Aplicar 1 a 2 semanas 
após a 
transplantação. 

Hortas e canteiros 
/Horticultura em 
geral 

40-80 g/m2 

Aplicar nas fases de 
instalação e em 
manutenção (15 a 20 
dias depois). 

Plantas isoladas 5 a 10 g/planta 

Pequenos frutos 10-20 g/m2 

Dose variável, 
dependendo da idade 
do pomar e a 
produção esperada. 
Aplicar no início da 
época de 
desenvolvimento 
vegetativo. 

Olival 

1º ano – 12 g/m2 
2º ano – 24 g/m2 
3º ano – 37,5 
g/m2 
4º ano e 
seguintes – 50 
g/m2 

Aplicar 50% no final 
do Inverno e 50% no 
Outono. 

Vinha 50-180 g/m2/ano 

Instalação, nas fases 
de imaturidade e 
crescimento e depois 
antes da floração. 

Gramíneas 
(milho, aveia, 
etc.) 

30-40 g/m2 
Instalação e 
manutenção (15-20 
dias depois). 

150-200 g/m2 
Enriquecimento do 
solo antes da 
plantação. 

20-30 g/m2 Top-dressing 

Relvados 45-60 g/m2 
Instalação e 
manutenção. 

Ornamentais 40-80 g/m2 
Plantação ou 
sementeira. 

 
 
Época de aplicação 
Pode ser aplicado durante todo o ano, com preferência pela 
Primavera e início do Verão e Outono. Uma aplicação por época 
normalmente é suficiente para a maioria das culturas 
 
Modo de aplicação 
Deve ser utilizado como cobertura, principalmente na plantação. 
No caso de plantas jovens, se for possível, o fertilizante deve ser 
aplicado no solo duas semanas antes. Quando aplicado 
diretamente na planta deve deixar-se cerca de 5 cm entre a planta 
e o fertilizante. A utilizar apenas em caso de comprovada 
necessidade. Não ultrapassar as doses de aplicação. 
 
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.  
 
Validade 
Cerca de 2 anos, nas condições descritas. 
 
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 


