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COMPOSIÇÃO
4% p/p Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água, quelatado por EDTA.
Intervalo de pH em que se garante uma boa estabilidade da fração quelatada: pH entre 6-11.

UTILIZAÇÕES
QUELMAG é um quelato líquido de magnésio (Mg) indicado para prevenir e corrigir as carências de magnésio em todo o 
tipo de culturas. O magnésio é um elemento essencial para a fotossíntese das plantas, uma vez que faz parte da molécula 
de clorofila, favorecendo também o transporte e a acumulação de açúcares nos órgãos de reserva. Graças à sua formulação 
100% quelatada, QUELMAG constitui a forma mais adequada e rápida para a correção das carências de magnésio presentes 
nas plantas cultivadas.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação foliar: 150-300 cc/hl. Em função da intensidade da defi ciência, são convenientes de 2 a 3 pulverizações com intervalos de 
20 dias. 
Aplicação direta no solo: pode ser realizada pulverizando o solo diretamente e efetuando seguidamente uma rega para 
que o produto chegue mais facilmente às raízes.
As doses indicativas para citrinos e fruteiras são:  Árvores pequenas e plantas de viveiro 1-7,5 cc/planta.
     Árvores jovens   7,5-25 cc/planta.
     Árvores adultas   25-50 cc/planta.
Aplicação em fertirrigação: Aplicar juntamente com a água de rega na dose de 2,5-5 l/ha por aplicação Dependendo da intensidade 
da defi ciência, serão necessários 3-6 tratamentos distribuídos ao longo do ciclo da cultura.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Nas aplicações foliares pode ser misturado com a maioria dos adubos e produtos fi tofarmacêuticos de uso corrente. 
Não misturar com produtos de reação fortemente alcalina.
Adicionar ao tanque de tratamento em último lugar.
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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