
NITRAMAN-LUQSA

COMPOSIÇÃO
7% p/p de Azoto total (N) nítrico. 
15% p/p de Manganês (Mn) solúvel em água, na forma mineral.

UTILIZAÇÕES
NITRAMAN é um adubo que fornece manganês (Mn) e corrige esta carência em todo o tipo de culturas (especialmente em fruteiras 
e citrinos). O manganês regula o metabolismo dos ácidos gordos e intervém na síntese de proteínas. Desempenha também um papel 
importante na fotossíntese, do mesmo modo que o azoto, pelo que a aplicação conjunta destes dois nutrientes melhora os processos 
fotossintéticos das plantas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
La época más adecuada para su aplicación es cuando la planta inicia su crecimiento vegetativo o al inicio de síntomas de deficiencia.
Aplicação foliar: 100-150 cc/hl. Em função da severidade da deficiência, são convenientes de 2 a 3 pulverizações com intervalos 
de 20 dias, no início do ciclo vegetativo e antes das rebentações de verão, em fruteiras e citrinos.
Aplicação direta no solo: pulverizar diretamente o solo, efetuando seguidamente uma rega para que o produto chegue mais 
facilmente às raízes. 
As doses indicativas são: Viveiros e plantas de porte baixo 5-15 cc/planta.
   Árvores jovens   15-30 cc/árvore.
   Árvores adultas   30-60 cc/árvore.
Aplicação em fertirrigação: aplicar juntamente com a água de rega na dose de 4-8 l/ha por aplicação. Dependendo da intensidade 
da deficiência, serão necessários 4-6 tratamentos distribuídos ao longo do ciclo da cultura, em fruteiras e citrinos, não ultrapassando 
a concentração de 0,1% em nenhum caso.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O produto é ligeiramente corrosivo, pelo que é recomendável evitar o contacto direto. Pode provocar irritação em contacto com os olhos 
ou a pele.
Não misturar com cobres, óleos, ácidos minerais nem com polissulfeto de cálcio.
É aconselhável evitar a aplicação em horas de altas temperaturas.
Nas aplicações foliares, pode ser misturado com a maioria dos produtos fi tofarmacêuticos de uso corrente.
Para mais informações, consultar o nosso Departamento Técnico Agronómico.
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