
FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL SIMPLES

GARANTIAS:

N sol. H O2 10% (105 g/L)

Densidade 1,05 g/mL

Natureza Física Fluido em Suspensão

MATÉRIAS-PRIMAS COMPONENTES:

Emulsicante, tensoativo, surfactante, ureia e água.

APLICAÇÃO VIA FOLIAR

CULTURAS DOSAGEM APLICAÇÃO

Todas as culturas
25 a 50 mL/100 L 

de água

Condicionar a calda com a 
dosagem recomendada de 
AVAST antes da mistura de 

demais produtos.

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

CONTEÚDO: 1 LITRO

RECOMENDAÇÕES DE USO INFORMAÇÕES TÉCNICAS

AGITAR A EMBALAGEM ANTES DE USAR

FABRICANTE:
AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
EP PR 000681-5 | INDÚSTRIA BRASILEIRA
CNPJ: 75.007.385/0001-18 | I.E.: 20.108.857-71
Rua Anna Scremin, 800 | Distrito Industrial | Cx.P.: 2321
Ponta Grossa/PR | CEP: 84.045-981 | Fone: (42)3228-1229

® AVAST contém nitrogênio. Melhora a eficiência de pulverizações, proporcionando 
efeitos an�-deriva e de quebra de tensão superficial à calda. 

®AVAST  condiciona a calda, proporcionando bene�cios como: homogeneização, redução 
de espuma e efeito tamponante. Pode ser u�lizado com a maioria dos defensivos 
agrícolas e fer�lizantes, ainda assim, recomenda-se um teste preliminar de 
compa�bilidade (pré-mistura) com os demais produtos a serem u�lizados na mesma 
pulverização.

AVAST® é um produto concentrado. Dosagens superiores às recomendadas, somente 
com orientação do seu Engenheiro Agrônomo ou Técnico responsável.

INSTRUÇÕES DE USO:
Evitar as horas mais quentes do dia e 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:
Cer�fique-se de que o local onde será transportado esteja limpo, seco e livre de resíduos; 
O transportador deve manusear com equipamento de segurança individual. Respeitar o 
limite de empilhamento máximo: Fardo 4x5 litros: 4 unidades no transporte e 3 unidades 
no estoque; Fardo 12x1 litro: 5 unidades no transporte e 5 unidades no estoque.

LIMITAÇÕES DE USO:
Seguir as orientações das ‘‘Recomendações de uso’’.

USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA

DISTRIBUIDOR:
DEFENSIVE INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRES. COM. LTDA
CNPJ: 03.894.340/0001-00
I.E: 391.101.527.115 | E.I.: SP-09854-0
Av. Jaime Ribeiro, 409 A - Santa Luzia
CEP: 14.883-105 | Jabo�cabal/SP | Fone: (16) 3204-1176
www.amvacdobrasil.com.br | amvacdobrasil@amvac.com

Produto registrado no MAPA sob o nº PR 000681-5.000047

LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE: VIDE EMBALAGEM
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FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL SIMPLES

GARANTIAS:

N sol. H O2 10% (105 g/L)

Densidade 1,05 g/mL

Natureza Física Fluido em Suspensão

MATÉRIAS-PRIMAS COMPONENTES:

Emulsicante, tensoativo, surfactante, ureia e água.

APLICAÇÃO VIA FOLIAR

CULTURAS DOSAGEM APLICAÇÃO

Todas as culturas
25 a 50 mL/100 L 

de água

Condicionar a calda com a 
dosagem recomendada de 
AVAST antes da mistura de 

demais produtos.

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

RECOMENDAÇÕES DE USO INFORMAÇÕES TÉCNICAS

AGITAR A EMBALAGEM ANTES DE USAR

FABRICANTE:
AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
EP PR 000681-5 | INDÚSTRIA BRASILEIRA
CNPJ: 75.007.385/0001-18 | I.E.: 20.108.857-71
Rua Anna Scremin, 800 | Distrito Industrial | Cx.P.: 2321
Ponta Grossa/PR | CEP: 84.045-981 | Fone: (42)3228-1229

® AVAST contém nitrogênio. Melhora a eficiência de pulverizações, proporcionando 
efeitos an�-deriva e de quebra de tensão superficial à calda. 

®AVAST  condiciona a calda, proporcionando bene�cios como: homogeneização, redução 
de espuma e efeito tamponante. Pode ser u�lizado com a maioria dos defensivos 
agrícolas e fer�lizantes, ainda assim, recomenda-se um teste preliminar de 
compa�bilidade (pré-mistura) com os demais produtos a serem u�lizados na mesma 
pulverização.

AVAST® é um produto concentrado. Dosagens superiores às recomendadas, somente 
com orientação do seu Engenheiro Agrônomo ou Técnico responsável.

INSTRUÇÕES DE USO:
Evitar as horas mais quentes do dia e 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:
Cer�fique-se de que o local onde será transportado esteja limpo, seco e livre de resíduos; 
O transportador deve manusear com equipamento de segurança individual. Respeitar o 
limite de empilhamento máximo: Fardo 4x5 litros: 4 unidades no transporte e 3 unidades 
no estoque; Fardo 12x1 litro: 5 unidades no transporte e 5 unidades no estoque.

LIMITAÇÕES DE USO:
Seguir as orientações das ‘‘Recomendações de uso’’.

USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA

DISTRIBUIDOR:
DEFENSIVE INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRES. COM. LTDA
CNPJ: 03.894.340/0001-00
I.E: 391.101.527.115 | E.I.: SP-09854-0
Av. Jaime Ribeiro, 409 A - Santa Luzia
CEP: 14.883-105 | Jabo�cabal/SP | Fone: (16) 3204-1176
www.amvacdobrasil.com.br | amvacdobrasil@amvac.com

Produto registrado no MAPA sob o nº PR 000681-5.000047

LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE: VIDE EMBALAGEM
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CONTEÚDO: 5 LITROS


