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Universal 
NPK 8-3-1 
 
 
 
 

 
 
 
 

Produto fertilizante UE (Reg. UE 2019/1009) 
Adubo orgânico sólido CFP 1(A)(I) NPK (ca, Mg, S), 8-3-1 (4,0, 0,7, 
0,9) / 7,5-3,5-0,83 (2,8, 0,49, 0,36) 
 
MATÉRIA FERTILIZANTE DESTINADA À PRODUÇÃO AGRÍCOLA 
(HORTICULTURA ORNAMENTAL). 
 
Descrição 
Adubo 100% orgânico, sólido granulado, de cor castanha e odor 
característico. Obtido através de um processo de fermentação de 
derivados agrícolas 100% de origem vegetal. Contém 76% de 
matéria-orgânica. 
 
Indicações 
Recomendado para todo o tipo de culturas, fertilização de 
relvados ornamentais e desportivos, horticultura ornamental, 
árvores e arbustos ornamentais, reflorestações e preparação de 
composto. 
 
Granulometria 
Grânulos. 95% do produto passa num peneiro com malha de 3,5 
mm. SGN 310 (grânulos com dimensão média de 3,1 mm). 
 
Propriedades 
Activa a vida do solo, regenerando-o com um efeito duradouro. 
Húmus de qualidade superior, melhor enraizamento e vitalidade 
das são os pontos-chave deste fertilizante orgânico. Devido ao 
alto teor de matéria orgânica aumenta a quantidade de húmus no 
solo e otimiza as suas características físicas e biológicas. Como 
resultado: atividade intensa dos microrganismos e melhoria da 
estabilidade das várias frações do solo, assim como a melhoria da 
capacidade de retenção de água e a permeabilidade. Com a 
melhoria da qualidade do solo, mais nutrientes ficam disponíveis 
às plantas. 

 
Ingredientes 
Derivados agrícolas 100% de origem vegetal1. 
1CMC 2: Plantas, partes de plantas ou extratos de plantas.  
(Reg. 161/2017) 
 
Composição  
Azoto (N) total ……………………………………………………………………… 8,0% 
 7,5% Azoto (N) orgânico 
Pentóxido de fósforo (P2O5) total ………………………………….……… 3,0% 
 3,5% Fósforo (P) solúvel em ácidos minerais 
Óxido de potássio (K2O) total ………………………………………….……. 1,0% 
 0,83% Potássio (K) solúvel em água 
Óxido de cálcio (CaO) total …………………….…………….……………..  4,0% 
 2,8% Cálcio (ca) livre 
Óxido de magnésio (MgO) total ………………………….……………….. 0,7% 
 0,49% Magnésio (Mg) livre 
Trióxido de enxofre (SO3) total ……………………………………..……… 0,9% 
 0,36% Enxofre (S) livre) 
Boro (B) total …………………….………………..………………..…… 10,0 mg/kg 
Cobre (Cu) total ……………………………………….………………… 25,4 mg/kg 
Ferro (Fe) total …………………….……………………………………..……….. 2,0% 
Manganês (Mn) total …………………….…………………..….…. 134,0 mg/kg 
Molibdénio (Mo) total …………………………….…………………. <2,0 mg/kg 
Sódio (Na2O) total ………………………………………………………………… 1,9% 
Zinco (Zn) total …………………………………………………….….. 102,0 mg/kg 
Matéria orgânica ……………………………………..………………………… 76,0% 
Humidade  ……………………………………………..………………….………… 9,0% 
Ácidos húmicos ………………………………………………………………….. 23,6% 
Ácidos fúlvicos ……………………………………………..……….…………… 15,3% 
Vitamina B2 ……………………………..……………………….….……. 25,2 mg/kg 
Carbono orgânico (C) ……………………………………….………………… 38,5% 
Razão C:N …………………………………………………………………….………….… 5 
 
Modo de aplicação 
Pode ser aplicado à mão ou com recurso a um espalhador agrícola 
normal. Deve ser sempre aplicado em cobertura. As doses de 
aplicação podem ser ajustadas de acordo com quaisquer 
requisitos especiais de solo ou de nutrientes.  
Uma aplicação por período de crescimento é suficiente para a 
maioria das culturas. Culturas intensivas (vegetais, arbustos 
ornamentais) podem, em determinadas circunstâncias, exigir 
maior número de fertilizações mas com quantidades mais 
reduzidas de cada vez. Deve ser utilizado como cobertura, 
principalmente na plantação. No caso de plantas jovens, a 
adubação deve ser feita pelo menos duas semanas antes da 
plantação. Na fertilização direta da planta deve deixar-se uma 
distância de 5 cm entre a planta e o fertilizante. Aplicar a cada 4 a 
6 semanas. Evitar o contacto directo com o caule ou as raízes das 
plantas. 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.  
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Validade 
Cerca de 2 anos, nas condições descritas. 
 
Doses de aplicação 
A dose de aplicação varia de acordo com o tipo de cultura, das 
necessidades nutricionais, do estado do solo, condições climáticas, 
frequência e método de aplicação. 
 
 

Cultura Dose Modo de aplicação 
Preparação 
do solo para a 
plantação e 
sementeira 

Aplicar 80-100 
g/m2 

Incorporar no solo até 10-
15 cm de profundidade. 

Plantas 
envasadas 

Aplicar 20-30 
g/10 litros de 
substrato 

Misturar no substrato, no 
envasamento, antes da 
plantação. 

Plantas 
instaladas 

Espalhar 1 colher de chá por cada 10 cm de 
diâmetro do vaso 

Relvados Aplicar 100-120 g/m2 

Cultura de 
hortícolas 

Aplicar 5-10 
g/planta 

1-2 semanas após a 
plantação ou 
transplantação. 

Aplicar 10-15 
g/planta 

Culturas instaladas. 

Aplicar 100-120 
g/m2 

Hortas e canteiros. 

Árvores e 
arbustos 

Aplicar 50-60 
g/planta 

Na plantação. 

Aplicar 100-150 
g/planta 

Plantas instaladas até 1 m 
de altura. 

Aplicar 200-450 
g/planta 

Plantas instaladas com 1-
3 m de altura. 

Aplicar 500-800 
g/planta. 

Plantas instaladas com > 3 
m de altura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

 

 


