NUTRIMAIS – COM A QUALIDADE LIPOR!
O NUTRIMAIS é um corretivo agrícola orgânico,
proveniente da compostagem de matérias-primas
de elevada qualidade, separadas na origem.
Sendo um corretivo agrícola orgânico a sua
aplicação regular melhorara as características físicas
e químicas do solo, melhorando a sua fertilidade
natural.
O NUTRIMAIS fornece uma gama alargada de
nutrientes, dado ter na sua origem matérias-primas
vegetais, libertando-os de forma natural ao longo
do tempo e à medida que vai sendo decomposto
pela flora microbiana do solo, retendo-os e
evitando a sua lavagem para a toalha freática ou
cursos de água.
A tecnologia da Central de Valorização Orgânica da LIPOR permite um processo produtivo totalmente controlado e a
obtenção de um produto de elevada qualidade com uma boa produtividade, garantindo o respeito pela natureza.
A qualidade do NUTRIMAIS resulta da escolha criteriosa das matérias-primas – resíduos biodegradáveis recolhidos
seletivamente - com que é produzido e da monitorização do processo de compostagem. Ao longo de todo o processo
há um rigoroso controlo de qualidade analítico que permite garantir a elevada qualidade do composto final.
O NUTRIMAIS é utilizado na agricultura para melhorar características como a compactação do solo, o arejamento e a
capacidade de retenção de água e nutrientes das plantas.

SABIA QUE…
▪ o NUTRIMAIS para Agricultura Biológica é certificado pelo referencial SATIVA;
▪ além do pulverulento o NUTRIMAIS é disponibilizado na variedade granulado, facilitando a sua
aplicação de forma mecânica e a incorporação gradual nos solos;

▪ a LIPOR já exporta o NUTRIMAIS para Espanha. Prevê-se uma exportação de cerca de 2.000
toneladas de Nutrimais por ano.

NUTRIMAIS com condições especiais para colaboradores!
Os colaboradores da Lipor têm acesso ao corretivo agrícola NUTRIMAIS com desconto.
Não deixe de contactar o Carlos Barbosa pela extensão 91912 para mais informações e para
fazer a sua encomenda.
Conheça todas as vantagens e aplicações deste corretivo agrícola e comece-o a utilizar hoje
mesmo!
www.nutrimais.pt

