
LUQSABITT 

COMPOSIÇÃO
18,5% p/p de Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água.

UTILIZAÇÕES
Corrige as carências de cálcio em todo o tipo de culturas. A falta de cálcio retarda e inclusive paralisa o desenvolvimento da planta, bem 
como das raízes, alterando a absorção dos elementos nutritivos e podendo provocar graves alterações que prejudicam a conservação da 
fruta. Embora apareça normalmente após a colheita e durante a conservação, em algumas culturas pode manifestar-se antes. Nas árvores 
fruteiras, LUQSABITT previne e reduz o bitter pit, especialmente em macieiras (variedades Golden Delicious, Starking Delicious, etc.). Também 
é efi caz contra a podridão apical do tomate e do pimento, bem como contra a necrose apical da alface, aipo, couve, etc. É útil para a 
prevenção do rachamento em cerejas e nectarinas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização foliar normal: para a prevenção do rachamento em cerejas e nectarinas, recomenda-se realizar 4-5 
aplicações entre o vingamento e a maturação do fruto na dose de 250-400 cc/hl. Para o controlo do bitter pit em maças, realizar 2-8 
tratamentos de 300-500 cc/hl com intervalos de 10-14 dias a partir da queda das pétalas. Para o controlo da podridão apical do pimento 
e do tomate, aplicar 200-300 cc/hl a partir do vingamento do primeiro cacho até ao quarto com intervalos de duas semanas. Pepino, 
beterraba e outras culturas, 200-500 cc/hl.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Não misturar com óleos nem com produtos de reação alcalina.
Introduzir no tanque de pulverização em último lugar.
Evitar o contacto com os olhos e a pele.
Não pulverizar em horas de altas temperaturas. Efetuar o tratamento de preferência ao entardecer.
Não exceder os 2000 l/ha de calda.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.
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