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

Fertilizante Mineral Misto especialmente desenvolvido
para fornecer Zinco e Cálcio via solo para todas as
partes da planta, possibilitando o rápido
restabelecimento das deficiências destes nutrientes.
Recomendações de uso

Leguminosas
Gramíneas

Dose/ha

Época de Aplicação

0,5 % a 2 %

Aplicar nas fases
vegetativa e reprodutiva
da cultura.
Pomares novos: aplicar
na formação de plantas;

Frutícolas

Cucurbitáceas

Solanáceas

0,5 % a 2 %

Pomares em produção:
aplicar no início do
florescimento e na
maturação dos frutos.

3%a8%

Aplicar quando o fruto
passar da fase lisa para
a reticulada ou no início
da maturação.

0,4 % a 2 %

Aplicar a partir do
amadurecimento dos
frutos.

FERTILIZANTE MINERAL MISTO
REG. MAPA Nº: SP - 004675-2.000018
GARANTIAS:
Cálcio Teor Total (Ca).....................26,1% p/p
Zinco Teor Total (Zn)........................2,5% p/p
MATÉRIAS-PRIMAS:
Carbonato de cálcio

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.

Óxido de zinco
Contém Aditivo = Caulim e Tensoativo Aniônico
Natureza Física: Sólido - Pó
Modo de Aplicação: Via Solo

Outras doses somente com autorização do
Engenheiro Agrônomo ou técnico responsável.
RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO VIA SOLO:
Para culturas perene: 2 aplicações, sendo a segunda 20
dias após a primeira. A aplicação deverá ser feita por
cobertura, com solo úmido, em meia circunferência em
torno da planta, e distância de 1,0 m do tronco.
Para culturas anuais: é recomendada uma única
aplicação em cobertura, com solo úmido. O adubo deve
ser aplicado do lado da linha de plantio, para melhor
absorção dos nutrientes pelas raízes das plantas.

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.

LIMITAÇÕES DE USO:
Uso exclusivo como fertilizante.
Seguir as orientações das ‘‘Recomendação de uso’’.
FABRICANTE:
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IMPORTADOR:
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EMBALAGEM: 15 Kg
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Culturas

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:
Manter a embalagem sempre fechada.
Manter o produto fora do alcance das crianças e animais.
Durante a 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.

