QUARTET
FICHA TÉCNICA
ADUBO CE
Composição
Mistura líquida de micronutrientes: Zinco (Zn) 2,3% (p/p) em forma de sulfato de zinco +
Manganês (Mn) 1,1% (p/p) em forma de sulfato de manganês

Modo de acção
QUARTET é uma formulação à base de micronutrientes, Zinco e Manganês.
A adição de QUARTET promove uma melhoria notável da distribuição do tratamento na
superfície vegetal e um efeito potenciador da ação dos inseticidas e fungicidas aplicados em
mistura.

Locais de Aplicação
• Citrinos
• Fruteiras
• Olival
• Hortícolas

Utilizações, Doses, Èpocas e Modo de aplicação
Doses para aplicações foliares
Citrinos, Fruteiras, Olival e Hortícolas: aplicar 500-600 ml/100 L água utilizando um volume
de calda que maximize a cobertura de toda a planta.
Em mistura com outros produtos: aplicar 100-300 ml/100 L água. Pode ser usado em
qualquer fase do ciclo da cultura.

Pode ser usado em qualquer fase do ciclo da cultura.
Utilizar apenas em caso de reconhecida necessidade.
Não exceder as doses recomendadas.
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Modo de Preparação da Calda
No recipiente onde se prepara a calda deitar 3/4 de água, juntar a quantidade necessária de
QUARTET e completar o volume de água agitando sempre.
Pode ser necessário agitar o produto imediatamente antes da aplicação.

Compatibilidade
QUARTET é compatível com a maioria dos inseticidas e fungicidas utilizados habitualmente
em citrinos, fruteiras, olival e hortícolas.
A adição de QUARTET promove uma melhoria notável da distribuição do tratamento na
superfície vegetal e um efeito potenciador da ação dos inseticidas e fungicidas aplicados em
mistura.
Em caso de dúvida, realizar um ensaio prévio.
Não misturar com óleo de verão e cobres.
Recomenda-se um período de espera de 15 dias após a aplicação deste produto.

Precauções
•

Manter fora do alcance das crianças.

•

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

•

Agitar antes de usar.

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO:
H315 Provoca irritação cutânea.
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. H318 Provoca lesões oculares graves.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
ECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA:
P261 Evitar respirar as névoas/vapores.
P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P273 Evitar a libertação para o ambiente.
P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água
abundantes.
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se
tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
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P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV): 808
250 143 ou um médico.
P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P362 + P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
P391 Recolher o produto derramado.
P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. EUH401 Para evitar riscos para a saúde
humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Classificação Toxicológica: PERIGO

Distribuído por: Nufarm Portugal, Lda.
Praça de Alvalade, 7-6º Esq.
1700-036 Lisboa
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