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COMPOSIÇÃO
8% p/p de Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA e HEEDTA. 
4% p/p de Zinco (Zn) na forma EDTA. 
4% p/p de Zinco (Zn) na forma HEEDTA.
Intervalo de pH em que se garante uma boa estabilidade da fração quelatada: pH entre 4 a 9.

UTILIZAÇÕES
É um corretor de zinco (Zn) em todo o tipo de culturas (fruteiras, citrinos, hortícolas, ornamentais e cereais) que pode ser aplicado tanto 
por via foliar como em fertirrigação ou diretamente no solo. Por estar na forma quelatada, a assimilação e utilização do zinco pela planta é 
total, rápida e efi caz.
O zinco é essencial para a formação de auxinas (reguladores do crescimento), intervém na síntese de ácidos nucleicos, proteínas e vitamina 
C. Tem efeito sobre o vingamento e a maturação do fruto.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
A época de aplicação mais adequada é antes do início do crescimento vegetativo ou aos primeiros sintomas de defi ciência.
Aplicação foliar: 100-150 cc/hl. Em função da severidade da defi ciência, normalmente são convenientes de 2 a 3 pulverizações com 
intervalos de 20 dias. 
Em citrinos, aplicar antes da abertura da flor, após a queda das pétalas e na rebentação de verão.
Aplicação no solo: em aplicação direta no solo, efetuar seguidamente uma rega para que o produto chegue mais facilmente 
às raízes. 
Em viveiros, de 14 a 25 cc/planta. 
Em árvores jovens, de 50 a 75 cc/árvore. 
Em árvores adultas muito cloróticas, de 75 a 125 cc/árvore.
Aplicação em fertirrigação: de 4 a 6 litros, em função do grau de carência e do tipo de cultura.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
LUQSAZINC-8 é compatível com a maioria dos produtos fi tofarmacêuticos e fertilizantes de uso corrente.
É aconselhável evitar as horas de altas temperaturas e molhar bem toda a folhagem.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.
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