INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

ABUDO CE
SOLUÇÃO CONCENTRADA

CULTURAS

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

PREV-B2 ™ pode ser aplicado em todo o tipo de culturas, especialmente em
hortícolas (tomate, pepino, pimento, beringela, alface, cenoura, morango,
melão, alho, alho-francês, cebola), pomóideas, bananeira, prunóideas,
vinha, olival e ornamentais.

No recipiente onde se prepara a calda deitar 3/4 de água, juntar a
quantidade necessária de PREV-B2 e completar o volume de água agitando
sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

DOSES RECOMENDADAS

CONTENDO BORO-ETANOLAMINA EQUIVALENTE A 2.1% DE BORO (B)
SOLÚVEL EM ÁGUA

Aplicar 400 ml/hl, para corrigir estados de carência.
Aplicar 200 ml/hl, quando misturar com insecticidas e fungicidas.
Atenção às recomendações dos produtores. Deverá ser usado apenas quando
houver necessidade. Não exceder a dose recomendada, especialmente em
relação à protecção do solo.
Assegure-se que a quantidade de calda aplicada permita uma boa cobertura
da totalidade da superfície da cultura.

PRECAUÇÕES
• Irritante para os olhos. • Pode causar sensibilização em contato com a pele. • Manter fora
do alcance das crianças. • Manter longe de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.
• Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar
um médico. • Conservar unicamente na embalagem de origem.
• Não aplicar o produto a temperatura acima dos 30 ºC.

Aplicar conforme necessário. Primeira aplicação 2-3 semanas após a
plantação ou a partir do estádio de 3-5 folhas. Os melhores resultados de
PREV-B2 verificam-se em aplicações realizadas pela manhã ou à noite,
aplicado de ambos os lados das folhas.

Xi IRRITANTE

MODO DE ACÇÃO

COMPATIBILIDADES

PREV-B2 ™ contém 2.1% de Boro (B), solúvel
em água, um elemento essencial que favorece
a floração e a formação da parede celular, o que
permite obter plantas, flores e frutos mais vigorosos. Actua como corrector de carências de boro.
As plantas regularmente tratadas com PREV-B2
mostram um aspecto mais são.

Pode ser aplicado antes e durante o período de
colheita.
Em caso de mistura com outro produto,
aconselha-se a realizar previamente um teste de
compatibilidade.
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