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ONE 
Primavera/Verão 
NPK 15-5-10 com 
micronutrientes 

 

 

 

 

Produto fertilizante UE (Reg. UE 2019/1009) 
Adubo inorgânico composto sólido CFP 1(C)(I)(a)(ii) com 

micronutrientes NPK (Ca, Mg, S), 15-5-10 (15,7+1,35+10,5)/15-
2,18-8,3 (11,22+0,81+4,2) 
 
MATÉRIA FERTILIZANTE DESTINADA À PRODUÇÃO AGRÍCOLA 
(HORTICULTURA ORNAMENTAL). 
 
Descrição 

Formulação fertilizante equilibrada, de libertação lenta, rico em 
azoto, que garante um correto crescimento do relvado e rico em 
potássio, que melhora a coloração do relvado e auxilia na 
prevenção de doenças. Adequado para aplicação em cobertura, 
em todos os relvados, durante a Primavera e Verão. 
 

Teor de nutrientes 

Azoto (N) total …………………………………….………….……..……..…… 15,0% 
 15,00% Azoto (N) ureico 
Pentóxido de fósforo (P2O5) total …………………………………………. 5,0% 
 2,18% Fósforo (P) livre 
Óxido de potássio (K2O) solúvel em água ………..…………….…… 10,0% 
 8,30% Potássio (K) livre 
Óxido de cálcio (CaO) total ……………………………..……...…..…….. 15,7% 
 11,22% Cálcio (Ca) livre 
Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água ………………….…… 1,35% 
 0,81% Magnésio (Mg) livre 
Trióxido de enxofre (SO3) solúvel em água ………….….……..….. 10,5% 
 4,20% Enxofre (S) livre 
Cobre (Cu) total ……………………………………………………………… 0,0002% 
Ferro (Fe) total …………………………………………………………………… 0,97% 
 0,60% Ferro (Fe) solúvel em água 
Manganês (Mn) total ………………………………………….……………… 0,04% 
 0,03% Manganês (Mn) solúvel em água 
Zinco (Zn) total …………………………………………………….………… 0,0075% 
 

Granulometria 

Grânulos. 95% do produto passa num peneiro com malha de 2,5 
mm. SGN 200 (grânulos com dimensão média de 2 mm). 

Ingredientes 

Óxido de cálcio1 (n.º CAS 1305-78-8), óxido de magnésio1 (n.º CAS 
1309-48-4), pentóxido de fósforo1 (n.º CAS 1314-56-3) 
sulfato de potássio1 (n.º CAS 7778-80-5), ureia1 (n.º CAS 57-13-6), 
sulfato de ferro1 (n.º CAS 7720-78-7), revestimento polimérico 
SmartBioCoat2.  
1CMC 1: Substâncias e misturas à base de matérias virgens. 
2CMC 9: Outros polímeros além dos polímeros de nutrientes. 

 
Produto com período de libertação de 3 
meses. 7% do produto está revestido 
com SmartBioCoat®. A velocidade de 

libertação de nutrientes pode variar em função da temperatura do 
substrato. Pode ser necessário proceder a um ajustamento da 
fertilização. Não é permitida a reaplicação antes de um período 
mínimo de 3 meses. 

 
Percentagem de azoto Dura-N: 
79,1% 

Longevidade no solo 

3 meses 
 

Vantagens 

Seguro para o relvado. Granulometria fina e homogénea, o que 
torna o produto muito fácil de espalhar. Mantém a boa coloração 
do relvado nos meses mais quentes. 
 

Instruções de utilização 

Aplicação em cobertura. Indicado para os meses de Abril a 
Setembro. A aplicação deverá ser seguida de uma rega e deve ser 
evitada a utilização do relvado nas 12 horas após a aplicação. A 

utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não 

ultrapassar as doses de aplicação. 
 

Dose de aplicação 

30 a 35 g/m2 
 

Condições de armazenamento recomendadas 

Manter na embalagem original, em local fresco e seco, ao abrigo 
da luz solar directa. Conservar entre os 5 ºC e 35 ºC.  
 
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.  
 

Embalagens 

Saqueta de 1 kg ℮. 
 
Dados de contacto 

ATLANLUSI Europe, Lda. Rua de 
Leiria, Casal Mil Homens 2440-
232 Golpilheira 
geral@atlanlusi.com 
www.atlanlusi.com 


