Folha técnica

Efeito sistêmico nas safras
ADUBO CE, MISTURA DE MICRONUTRIENTES MANGANÊS (Mn) E ZINCO (ZN)

Conteúdo declarado

Manganês (Mn) solúvel em água …………………………………………………………………………………………………………….... 1.0% p/p
Zinco (Zn) solúvel em água ................................................................................................................................................................ 1.0% p/p

Características Físico Químicas
Aparência:

Líquido solúvel

Fragrância:

Característica do produto

Solubilidade na água: Completamente solúvel em água.
pH (20º C):

2,0 ± 0,5

Densidade (20º C): 1,23 ± 0,05 g / cc
Inflamabilidade: sem ponto de inflamação
Observações: Não é corrosivo nem explosivo nem oxidante.

Propiedades
Amicos® System é uma mistura de micronutrientes líquidos, recomendado para estados de defi ciência de manganês (Mn) e zinco (Zn) nas
colheitas. Estes micronutrients atuam como constituintes essenciais de várias enzimas e executam um importante papel catalisador na
planta. Eles são elementos-chave na síntese de ácidos nucleicos e proteínas como no metabolismo de auxinas.

Instrucciones específicas de uso

DOSE
CULTIVO

RECOMENDAÇÕES
Folha

Rega
Rega: 3 a 4 aplicações, a cada 10-15 dias.

Horticulas e ornamentais

150-250 ml/hl

1-2 l/ha
Foliar: Preventivo: 3 a 4 aplicações, a cada 8-10 días.
(Hidroponia 0,5-1 l/ha)
Curativo: Cada 5-7 dias, dependendo da gravidade.
Rega: 3 a 4 aplicações, um a cada 8-10 dias.

Morango e pequenos frutos

100-200 ml/hl

0,5-2 l/ha

Foliar: Preventivo: 3 a 4 aplicações, a cada 8-10 dias.
Curativo: Cada 5-7 dias, dependendo da gravidade.
Irrigação orgânica: 4 a 5 aplicações, preferencialmente nos
estados fenológicos J, L, M e N.

Vinha e uva de mesa

100-250 ml/hl

1-2 l/ha

Foliar: 3 a 4 aplicações, preferêncialmente nos estados
fenológicos J, L, M e N.
Foliar: 3 a 4 aplicações no total, afetando o fi m da fl oração e

Frutas de caroço e de pepita

100-200 ml/hl

-

antes da coleta.

Precauções
P102 Manter fora do alcance das crianças. P270 Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. P401 Manter longe de alimentos e
bebidas, mesmo para animais. P403 + P235 Armazenar em local bem ventilado. Mantenha num local fresco. P501 Eliminar o conteúdo
/ recipiente num agente autorizado. Evite a exposição direta ao sol e mantenha a temperatura entre 5 e 50ºC.

Instruções de armazenamento
P401 Armazenar longe de alimentos e rações. P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P501
Eliminar o conteúdo/recipiente num agente autorizado. Evitar e exposição solar direta e manter a temperatura entre 5 e 50ºC. Não
ultrapassar as doses adequadas. Utilizar somente em caso de reconhecida necessidade. Não misturar com materiais oxidantes ou ácidos
fortes. Não utilizar a embalagem para otros produtos.

Apresentação

As especificações técnicas do produto, como riqueza garantida, propriedades, dosagem e modo de uso, aplicações e lavouras, registro,
precauções, regulamentos de armazenamento, incompatibilidades e notas do fabricante estão refletidas no rótulo do produto.
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