FLOW-Mn560

ADUBO CE

AE0----

Fertilizante à base de Manganês (Carbonato)
28,5% Manganês Total (Mn) (560 g/L)
Para ser aplicado apenas em caso de carência.
Não ultrapassar as doses recomendadas.

APLICAÇÃO FOLIAR

Conselhos de aplicação

Volume mínimo de água: 150L/ha
> CEREAIS - Dose: 1-2 L/ha – Época de aplicação: 1-2 aplicações desde as 2 folhas até ao 1º nó
> MILHO - Dose: 1-2 L/ha - Época de aplicação: 1 aplicação às 4-8 folhas.
> COLZA E BRÁSSICAS - Dose: 1-2 L/ha 1 aplicação Às 4-6 folhas
> FEIJÃO VERDE - Dose: 0,5 L/ha - Época de aplicação: 1 aplicação 0,5 L/ha às 2 folhas verdadeiras
Dose: 1 L/ha - Época de aplicação: 1 aplicação 1L / ha nos 5 dias após o inicio da floração.
> BETERRABA SACARINA - Dose: 1-2 L/ha - Época de aplicação: 1 aplicação às 4-6 folhas
> BATATA - Dose: 1-2 L/ha - Época de aplicação: 1 aplicação 2 a 3 semanas após a emergência
> HORTÍCOLAS - Dose: 1-2 L/ha – Época de aplicação: 1 aplicação aos 10-15 cm
> MAÇÃ , PÊRA, KIWI - Dose: 1-2 L - Carência : antes e depois da floração (se necessário) ;
Em variedades verdes para melhorar a côr : 6 aplicações desde o vingamento até um mês antes da colheita =>
0.75 L/ha/ aplicação
> PRUNÓIDEAS - Dose: 1-2 L após o vingamento (repetir a aplicação se necessário)
> VINHA - Dose: 1-2 L – 1 a 3 aplicações desde o cacho visível até ao vingamento

ELIMINAÇÃO / CONSELHOS de PRUDÊNCIA RELATIVOS A SUBSTÂNCIAS e PREPARAÇÔES PERIGOSAS
Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Evitar a sua
libertação para o meio ambiente. Ter em atenção as instruções específicas das fichas de dados de segurança. Tripla lavagem. Não queime.
Não utilize as embalagens para qualquer outra finalidade.

Para obter melhores resultados, use água suficiente para
atingir uma cobertura uniforme da planta até o ponto
de escorrimento. Evitar a pulverização em condições de
grande intensidade de luz solar e / ou temperaturas muito
altas. Se possível, aplique durante a noite ou às primeiras
horas do dia, especialmente se as temperaturas diurnas
excederem os 28 ° C. Folhagem muito jovem e culturas sob
stresse podem ser mais suscetíveis a queimaduras. Doses
mais baixas devem ser aplicadas nestas circunstâncias e o
intervalo de aplicação reduzido em conformidade. Consulte
as recomendações de cultura no rótulo para doses e épocas
de aplicação para cada cultura.
MISTURA
1. Encher o pulverizador com metade da quantidade de
água pretendida e agitar.
2. Adicionar a quantidade necessária de
INO-FLOW Mn 560 e encher o pulverizador, mantendo a
agitação.
Quando aplicado com outros produtos, adicionar o INOFLOW Mn 560 sempre em último. Não permitir que a mistura se mantenha sem agitação.
3. Após pulverização, limpe e armazene o equipamento
em segurança.
ARMAZENAMENTO
Armazenar na embalagem original, fora da luz solar direta,
bem fechada, em lugar seguro longe de crianças, animais e
géneros alimentícios. Armazenar fora do frio.

EUH208 Contém MISTURA DE: 5-CLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7];
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Pode produzir reações alérgicas.
P102 - Manter fora do alcance das crianças.
P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização.
P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
P273 -Evitar a libertação para o ambiente.
P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em os regulamentos nacionais / internacionais de locais / regionais.

5L
9,65 kg
PESO LÍQUIDO

O fabricante garante a conformidade do produto com a fórmula indicada na embalagem e de acordo com a legislação em vigor.
Nenhuma garantia é dada da utilização deste material e nenhuma
responsabilidade aceite por algum dano ou prejuízo resultantes do armazenamento, manuseamento, aplicação ou utilização deste produto.

Distribuidor : LUSOSEM - R. General Ferreira Martins, n° 10 - 9°A 1495-137 Algés - Tel. 214 131 242 - lusosem@lusosem.pt www.lusosem.pt
NUTRITION
Fabricado por : DE SANGOSSE «Bonnel» - BP5 - 47480 PONT DU CASSE - FRANCE- Tél: 05.53.69.36.30
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