ABUDO CE

UTILIZAÇÕES, DOSES E MODO DE APLICAÇÃO

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

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.
Utilizar apenas em caso de reconhecida necessidade. Não exceder as doses
recomendadas.

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.

MISTURA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES

SULFATO DE ZINCO (2.3% (Zn) SOLÚVEL EM ÁGUA) +
SULFATO DE MANGANÊS (1.1% (Mn) SOLÚVEL EM ÁGUA)

PRECAUÇÕES
• Risco de lesões oculares graves. • Pode causar sensibilização em contacto
com a pele.
Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição
prolongada por inalação e ingestão. • Tóxico para organismos aquáticos, pode
causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
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Não respirar os vapores. Usar luvas adequadas. Usar protecção ocular/facial.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com
água e consultar um especialista. Evitar a libertação para o ambiente. Obter
instruções/fichas de segurança.

CARACTERÍSTICAS

COMPATIBILIDADE

QUARTET® é uma formulação à base de micronutrientes, Zinco e Manganês.

QUARTET é compatível com a maioria dos inseticidas e fungicidas utilizados habitualmente em
citrinos, fruteiras, olival e hortícolas.
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 produtos.

A adição de QUARTET promove uma melhoria
notável da distribuição do tratamento na superficie vegetal e um efeito potenciador da acção dos
inseticidas e fungicidas aplicados em mistura.
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