GREEN-N

ADUBO CE

AE01927
Solução de adubo azotado com ureia-formaldeído
N(MgO) 23-0-0(2)
23% Azoto (N) total (300 g/L)
15,5% Azoto ureico
7,5% Azoto de ureia-formaldeído
2% Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água (33 g/L)
5% Trióxido de enxofre(SO3) solúvel em água (67 g/L)

Recomendações para aplicações foliares (ou em fertirrigação)
Principais Culturas Dose/ha

Volume de
água

Épocas de aplicação

VINHA

5-10 L

200 L/ha

Objectivo nutritivo: 2 aplicações desde as folhas livres
até aos botões florais separados(antes da floração)
Objectivo de melhoria de azoto nos mostos e aromas no
vinho: 2 aplicações, com intervalo de 15 dias, no pintor

CEREAIS

15-20 L

100 L/ha

Desde a saída da última folha até ao espigamento

BATATA

10-20 L
15-20 L

200 L/ha

Antes do início da floração até à floração

GIRASSOL

100 L/ha

Desde 5 a 6 pares de folhas até ao aparecimento do
botão floral

MILHO

15-20 L

200 L/ha

Desde as 5-6 folhas e 10-15 dias mais tarde, se
necessário

ÁRVORES DE FRUTO

5-10 L

500 L/ha

Objectivo nutritivo: 1-2 aplicações desde o aparecimento
das primeiras folhas (não aplicar na floração)
Reposição de reservas - pós-colheita: 1 aplicação póscolheita e depois da queda das folhas

Respeitar os conselhos de utilização, doses, modo de emprego e precauções mencionadas na embalagem. É da responsabilidade do agricultor
conduzir a cultura e os tratamentos segundo as boas práticas agrícolas,
de acordo com os factores particulares da sua exploração.
O fabricante garante a qualidade e a conservação deste produto, dentro
da embalagem fechada original, durante o período máximo de 36 meses.
É garantida a conformidade do produto com a fórmula indicada na embalagem e de acordo com a legislação em vigor.

Conselhos práticos de utilização
PREPARAÇÃO DA CALDA
Para uma eficácia óptima, usar um volume
de calda por hectare adequado para obter
uma distribuição homogénea da solução
sobre as folhas, sem provocar escorrimento
da calda. Efectuar os tratamentos preferencialmente entre os 6ºC e os 25ºC. Agitar
a embalagem antes de usar. Após colocar
água na cuba e o agitador a funcionar, adicionar progressivamente o produto. Lavar a
embalagem do produto duas vezes.
Em caso de mistura com outros produtos
efectuar previamente um teste e por fim
incorporar este produto.
PRECAUÇÕES GERAIS
Armazenar num local seco e fresco. Em caso
de incidente lavar imediatamente com água
abundante.

Conselhos de prudência relativos a substancias e preparações perigosas:
P102 : Manter fora do alcance das crianças.
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.
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS
ou um médico.
P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em os regulamentos nacionais /
internacionais de locais / regionais
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10 L
PESO LÍQUIDO

12,85 kg
NUTRITION
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