
EMB 81140   
ARMAZENAR AO ABRIGO DA HUMIDADE

PESO LÍQUIDO

 25 kg

FERT K 10-5-35
AE01261

ADUBO CE - Adubos NPK (MgO) 10-5-35 (2) com micronutrientes
10% Azoto total (N) 
       2.5% N Amoniacal 
       6.6% N Nítrico  
       0.9% N ureico
5%  Anidrido Fosfórico (P2O5) solúveis em água
35% Óxido de Potássio (K2O) solúveis em água
2% Óxido de Magnésio (MgO) solúveis em água
0,02% Boro (B) solúvel em água
0,04% Cobre (Cu) solúvel em água
0,06% Ferro (Fe) solúvel em água
0,05% Manganês (Mn) solúvel em água
0,003% Molibdénio (Mo) solúvel em água
0,02% Zinco (Zn) solúvel em água quelato EDTA

CONDIÇÕES E DOSES DE UTILIZAÇÃO :
Utilizar diluições entre 0,4 a 1 Kg de InoFertpor 100 litros de água.
Aplicar antes e após a floração, durante a maturação e, em culturas perenes, após a colheita durante a fase de acumulação de 
reservas.
Em culturas em estufa, aconselha-se a realização de um ensaio prévio, à concentração máxima  de 0,4 % para uma primeira avaliação 
do comportamento da cultura, antes de generalizar o tratamento.

PRECAUÇÕES GERAIS :
Fertilizante contendo micronutrientes. Utilizar em situações de necessidade reconhecida. 
Não ultrapassar as doses recomendadas. Armazenar e conservar afastado de crianças e 
animais. Evitar qualquer contacto com pele e olhos. Conservar em local seco, fresco e ao
abrigo da humidade. Em caso de acidente lavar abundantemente com água corrente. 

Comercializado em Portugal por : 
LUSOSEM - R. General Ferreira Martins, n° 10 - 9°A 1495-137 Algés - Tel. 214 131 242 
lusosem@lusosem.pt www.lusosem.pt

PERIGO

H315: Provoca irritação cutânea.
H318: Provoca lesões oculares graves.

P102: Manter fora do alcance das crianças.
P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água/...
P305+P351+P338 : SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310 : Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em os regulamentos nacionais / internacionais de locais / regionais.


