ADUBO CE

SOLUÇÃO CONCENTRADA

SULFATO DE MAGNÉSIO (ANHY)
EQUIVALENTE A 5.25% MgO SOLÚVEL EM ÁGUA

MODO DE ACÇÃO

PREV-MAG podendo ser aplicado em todo o tipo de
culturas hortícolas, fruteiras, nogueiras, citrinos,
olival e vinha, foi especialmente desenvolvido para se
aplicar em rosas, outras flores de corte e ornamentais.
É usado em culturas com deficiência de magnésio.
O magnésio em solução é rapidamente absorvido pelas
plantas através das folhas, caules e frutos melhorando
a qualidade do produto.
PREV-MAG É UMA MARCA COMERCIAL REGISTADA DA Oro Agri International Ltd.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

PREV-MAG tem um pH quase neutro e é compatível com a maioria dos insecticidas, fungicidas e micronutrientes quelatados. Quando misturar o produto com outros pesticidas
seguir sempre as indicações do rótulo. PREV-MAG deve ser testado antes numa área
pequena para se observar possível fitotoxicidade ou aumento da eficácia do produto com
o qual foi misturado.
Aplicar 250-500 ml/100 L de água (0,25%-0,5%) usando o equipamento standard de aplicação. As aplicações podem ser repetidas com intervalos de 6-10 dias. Contactar o representante da Nufarm para obter dosagens quando utilizar pulverizadores de extremo baixo
volume e/ou electrostáticos. Quando misturar com outros produtos não exceder a dose
máxima de 5L PREV-MAG por ha.
PREV-MAG pode incrementar ou maximizar o efeito de outros pesticidas.

No recipiente onde se prepara a calda deitar 3/4 de água, juntar a quantidade necessária
de PREV-MAG e completar o volume de água agitando sempre. Pode ser necessário agitar
o produto imediatamente antes da aplicação.

DOSES PARA APLICAÇÕES FOLIARES

CONTEÚDO

250 ml

PRECAUÇÕES

Xi IRRITANTE

Fruteiras e nogueiras: aplicar 250-500 ml/100 L água para activar o crescimento de
folhas. As aplicações podem ser repetidas com intervalos de 6-10 dias.
Videira: aplicar 250-500 ml/100 L água após o inicio do crescimento vegetativo, antes da
floração, continuando durante o crescimento conforme necessário. As aplicações podem
ser repetidas com intervalos de 6-10 dias.
Hortícolas: aplicar 250-500 ml/100 L água durante o período de crescimento activo ou
consoante as necessidades nutricionais da planta. As aplicações podem ser repetidas com
intervalos de 6-10 dias.
Rosas, outras flores de corte e ornamentais: Aplicar 250-500 ml/100 L água, 3 vezes em
plantas transplantadas com intervalos semanais, ou conforme necessário.
Assegurar que a pulverização é feita na dose recomendada e que atinge bem a página
inferior e superior de todas as folhas. Para melhores resultados de PREV-MAG as aplicações devem ser realizadas pela manhã ou à noite.

• Manter fora do alcance das crianças. • Pode irritar os olhos e a pele.
• Pode causar sensibilização em contato com a pele. • Armazenar em local
fresco e seco, longe de alimentos e bebidas.
• Não aplicar com temperaturas acima de 30 °C. • Armazenar na
embalagem original, a temperaturas acima dos 0 ºC.
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.
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PREV-MAG® é um adubo foliar liquido à base de
magnésio que pela sua formulação, assegura a máxima
absorção de magnésio pela planta, facilita uma aplicação uniforme e evita possíveis danos nos tecidos
das plantas pela presença de gotículas concentradas.
A aplicação de magnésio melhora a fotossíntese e o
estado geral de saúde da planta.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E MODO DE APLICAÇÃO

