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FERTILIZANTE MINERAL MISTO

EM SUSPENSÃO
REG. MAPA Nº SP 003782-6.000002

GARANTIAS

Nutriente p/p (%) p/v (g/L)

Nitrogênio (N) 5,0 69,5

Enxofre (S) 2,6 36,1

Manganês (Mn) 6,0 83,4

Natureza Física: Fluído
3Densidade (20°C): 1,39 g/cm

Modo de Aplicação: Via foliar e fertirrigação.
Nutrientes solúveis em água.
Matérias primas: Ureia, Solução nitrogenada, Sulfato de 
manganês e Quelato de Manganês.
Contém 24,5% de EDTA.
Produto 100% solúvel.
Indice salino: 37,4%
Condutividade elétrica: 3,55 mS/cm



RECOMENDAÇÕES DE USO

CULTURA DOSE (L/ha) APLICAÇÃO

Alface, Rúcula, Almeirão, 
Repolho, Couve, Tabaco

0,2-0,4 
Aplicações no período de 
crescimento vegetativo com 
intervalos semanais.

Algodão, Girassol 0,5 
2 aplicações entre 30 e 45 
dias após emergência.

Banana, Mamão 0,5-1,0
Aplicar após o início do 
período chuvoso.

Batata, Mandioca 0,5
2 aplicações entre 20 e 40 
dias após emergência.

Café, Citros (em produção) 0,5-1,0

Aplicações em pré e pós 
floração, visando retenção de 
flores e frutos.

Cebola, Alho, Cenoura

Maçã, Ameixa, Pêssego, 
Nectarina

Manga, Abacate, Goiaba, 
Cacau

Melão, Melancia

Milho, Trigo, Aveia, Arroz, 
Cevada

Canola

Soja, Feijão

Tomate, Berinjela, Quiabo

Uva, Kiwi, Maracujá, Morango

0,5

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5-1,0

0,5-1,0

Aplicações entre 30 e 45 dias 
após emergência.

Aplicações em pré e pós 
floração, visando retenção de 
flores e frutos.

Aplicações em pré e pós 
floração, visando retenção de 
flores e frutos.

Aplicações entre 15 e 25 dias 
após emergência.

2 aplicações no momento do 
crescimento e formação de 
perfilho.

1 a 2 aplicações durante os 
e s t á d i o s  v e g e t a t i v o  e 
reprodutivo.

2 a 3 aplicações durante os 
e s t á d i o s  v e g e t a t i v o  e 
reprodut ivo ,  jun to  com 
herbicida.

2 aplicações entre 30 e 45 
dias após emergência.

Aplicações em pré e pós 
floração, visando retenção de 
flores e frutos.

Wuxal Manganês é recomendado para prevenir e 
corrigir deficiências nutricionais de manganês. O 
nutriente é rapidamente absorvido e promove uma 
rápida correção da deficiência, auxiliando as plantas a 
atingirem o potencial produtivo. O manganês está 
totalmente quelatizado com EDTA, uma segurança que 
o mesmo será absorvido e aproveitado pela planta.

INSTRUÇÕES DE USO: 
Evitar as horas mais quentes do dia. Evitar os períodos 
de vento e orvalho excessivo. 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: 
Manter a embalagem sempre fechada. Manter o 
produto fora do alcance das crianças e animais. 
Durante aplicação usar luvas e proteger os olhos. Em 
caso de contato direto com os olhos ou com a pele, 
lavar imediatamente com água em abundância. No 
caso de ingestão, procurar orientação médica. 

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PRECAUÇÕES: 
Manter a embalagem fechada em local fresco, seco e 
ao abrigo da luz. Não ingerir, evitar contato com o 
produto. 

INSTRUÇÕES DE TRANSPORTE: 
Certifique-se de que o local onde será transportado 
esteja limpo, seco e livre de resíduos. O transportador 
deve manusear com equipamento de segurança 
individual.
 

LIMITAÇÕES DE USO: 
Uso exclusivo como fertilizante. Agite antes de usar. 
Seguir as "Recomendações de uso". 

AGITE ANTES DE USAR.

Data de fabricação:
Data de Validade:
Lote:
Quantidade Total Produzida:

Dosagens diferentes somente com a autorização do Engenheiro Agrônomo ou Técnico Responsável.

IMPORTADOR:
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