MANZIC DUO®
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

NUTRISAPEC

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

• Zinco (Zn): 10,3% (p/v) ou 7,1% (p/p)
• Manganês (Mn): 7,4% (p/v) ou 5,1% (p/p)
• Azoto (N): 5,2% (p/v) ou 3,6% (p/p)
• Magnésio (Mg): 0,3% (p/v) ou 0,2% (p/p)
• Cobre (Cu) quelatado EDTA : 0,048% (p/v) ou 0,033% (p/p)
• Boro (B): 0,035% (p/v) ou 0,024% (p/p)
• Molibdénio (Mo): 0,04% (p/v) ou 0,03% (p/p)
• Densidade: 1,45
• pH: 4,0 (solução 1% em água)
RECOMENDAÇÕES
O MANZINC DUO é uma suspensão com alto teor em zinco e manganês,
recomendada para prevenir e corrigir carências simultâneas destes nutrientes,
em todo o tipo de culturas. A sua formulação líquida foi especificamente
desenvolvida para a aplicação foliar.
Quer o Zinco quer o Manganês são dois micronutrientes essenciais em múltiplos
processos biológicos, um dos mais importantes será no processo de formação e
actividade da molécula da clorofila. A carência destes dois importantes
micronutrientes, provoca graves anomalias no desenvolvimento vegetativo,
cloroses nas folhas e perda de produção.
O MANZINC DUO contem um conjunto de macro e micronutrientes que
favorecem a absorção, assimilação e translocação por parte da planta,
assegurando assim a máxima assimilação do Zinco e do Manganês no interior da
planta.
COMPATIBILIDADES
O MANZINC DUO é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos
fitofarmacêuticos.
Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.

ADUBO CE

MODO DE APLICAÇÃO
CULTURAS

FOLIAR
L/ha

FERTIRRIGAÇÃO
L/ha

RECOMENDAÇÕES
DE APLICAÇÃO

Fruteiras
Vinha
Hortícolas
Cereais
Olival

3-4
2-3
2-3
1-2
3-4

4-6
3-4
3-4
2-3
4-6

Efectuar 2 a 4 aplicações
durante o ciclo vegetativo
da cultura

PRECAUÇÕES
Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. Nocivo para os
organismos aquáticos com efeitos duradouros.Não respirar os vapores. Evitar a
libertação para o ambiente. Em caso de indisposição, consulte um médico.
Eliminar o conteúdo/recipiente emum local licenciado. Agite antes de usar. Manter
fora do alcance das crianças. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste
produto. Armazenar em lugares frescos e secos e manter longe de temperaturas
extremas. Conservar unicamente no recipiente de origem. Utilizar o produto
conforme as instruções da etiqueta.
Em caso de dúvida, contatar pessoas técnicas autorizadas.
NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela
acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na lei.

FERTILIZANTES

