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SPIRIT
1. DESCRIÇÃO
SPIRIT é um corrector de carências de Zinco e Boro, indicado na prevenção de deficiências destes elementos em todos os cultivos. Recomenda-se manter uns níveis
adequados de zinco na planta para potenciar a resistência biótica graças à síntese de
hormonas do crescimento, à melhoria do sistema enzimático e à síntese de proteínas.
Portanto recomenda-se o uso deste produto não só a nível correctivo mas também
preventivo.

2. PROCESSO DE OBTENÇÃO / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

3. APRESENTAÇÃO

SPIRIT é obtido e consiste em matérias-primas de acordo com R. CE 834/2007 e R.
CE 889/2008, incluídas de acordo com o anexo I do RCE 889/2008 nas definições de
“Oligoelementos” (micronutrientes inorgânicos listados na parte E da Anexo I do RCE
nº 2003/2003). Durante sua fabricação, nenhum tipo de síntese química é gerado. O
processo de obtenção garante a ausência na composição de material geneticamente
modificado (NÃO OGM), resíduos de produtos fitossanitários, amônia quaternária, fosfonatos, percloratos ou microorganismos patogênicos.

Aparência:
Cor:
Densidade:

4. COMPOSIÇÃO GARANTIDA (%P/P)

1y 5L

Líquido

Castanho

1,15 – 1,25 g/cc

5. FORMATOS
COMERCIAIS

Zinco (Zn) solúvel em água: 2,0
Boro (B) solúvel em água: 0,3
pH: 4,0-5,0

6. DOSAGEM E APLICAÇÃO
DOSE GERAL
2,0-3,0 L/ha/aplicação, pulverização na planta ou
árvore.

Dose Foliar
NOTA: Recomenda-se aplicar no início da manhã.

7. INCOMPATIBILIDADES
Não aplique nas horas de luz solar máxima. Não é aconselhável aplicar com condições climáticas variáveis, como a possibilidade
de congelamento ou altas temperaturas.
Não exceda as doses apropriadas. (recomendado)
Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar de mistura e compatibilidade com a cultura em um mínimo de plantas que
sejam representativas. Aguarde os dias necessários para verificar os resultados de compatibilidade antes de tentar. Em caso de
dúvida, solicite informações adicionais: info@econatur.net
REGULAMENTO
Conforme

RD 506/2013

RCE 2003/2003

RCE 834/2007
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