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Solução osmoprotetora que aumenta a tolerância da planta a 
condições ambientais adversas.

Foliar/Radicular
Para todo �po de culturas

Via foliar: 200-300 mL/ 100 L 
Via radicular: 2-3 L/ha
Recomenda-se repetir a cada 2 semanas, de acordo 
com as necessidades da cultura.

Azoto (N) total
Azoto (N) orgânico
Óxido de potássio (K2O) solúvel em água

Matéria orgânica
Carbono orgânico 

pH: 7,4   Densidade: 1,2

R.D. 506/2013. Número de registro: F0004417/2030
Reconhecimento mútuo de acordo com o
Regulamento (UE) 2019/515
Líquido castanho com odor caracterís�co
Emabalagens 5 L
Bilhas e garrafas brancas de HDPE
(Polie�leno de alta densidade)

4,00% p/p
4,00% p/p
4,00% p/p

38,00% p/p
22,00% p/p

Ficha técnica

A acumulação excessiva de sais nos solos eleva a sua 
pressão osmó�ca, o que provoca um aumento no 
consumo de energia pela planta, gasto energé�co 
este que afeta o seu crescimento e limita tanto a sua 
capacidade de absorção, quanto o equilíbrio hídrico-
nutricional.

O OSMONUBOL é um bioes�mulante osmoprotetor 
que contém extratos vegetais ricos em betaínas 
naturais que ajuda a planta a aumentar a sua 
tolerância em condições ambientais desfavoráveis, 
fortalecendo a estrutura das membranas celulares, 
o�mizando os níveis de osmorregulação e
maximizando a eficiência fotossinté�ca.

Os tratamentos com OSMONUBOL melhoram a 
qualidade e a produção das colheitas, reduzindo as 
fisiopa�as associadas aos desequilíbrios térmicos, 
hídricos ou salinos (necrose apical, rachamento, 
enrogamento), aumentando a capacidade 
fotossinté�ca e favorecendo uma melhor absorção 
dos nutrientes. Os frutos colhidos apresentam tecidos 
mais resistentes e com melhor conservação durante o 
armazenamento em pós-colheita.

O OSMONUBOL pode ser aplicado tanto via foliar 
como via radicular, regularmente e em qualquer 
estado fisiológico da cultura.

APLICAÇÃO

DOSE

COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES

APRESENTAÇÃO

A informação que disponibilizamos é o resultado de rigorosos estudos e ensaios. No entanto, ao 
usar o produto intervêm diferentes factores que estão fora do nosso controlo (preparação de 
misturas, aplicação, meteorologia, etc.). O fabricante garante a composição e ao conteúdo do 
produto, sendo da responsabilidade do usuário os danos causados por desrespeito total ou parcial 
das instruções de u�lização. Aconselha-se a sua u�lização sob assessoramento técnico. 


