UTILIZAÇÕES, DOSES E MODO DE APLICAÇÃO
TRANSFORMER está especialmente desenhado para aplicação em regas
por aspersão, pivot e gota-a-gota, ainda que também possa ser aplicado em
regas por inundação e através de cubas de tratamentos fitossanitários ou
fertilizantes.
Realizar 1 ou 2 aplicações por hectare e ano em função do tipo de solo e
evolução do mesmo.
Em culturas de ciclo curto recomenda-se a realização de uma aplicação por
ciclo de cultura.
®

AGENTE MOLHANTE DE SOLOS - SOLUÇÃO CONCENTRADA
PRECAUÇÕES
R36 IRRITANTE PARA OS OLHOS.

Xi IRRITANTE

SOLOS FRANCOS E ARENOSOS: Aplicar uma dose de 10 L/ha através de rega
(aspersão, pivot ou gota-a-gota).
- 1ª Fase: Humedecer o perfil durante 25% do tempo da rega;
- 2ª Fase: Aplicar 10 L/ha de TRANSFORMER durante 50% do tempo da rega,
para sua distribuição;
- 3ª Fase: Finalização de rega, 25% do tempo final da rega.

R38 IRRITANTE PARA A PELE.

• Irritante para os olhos. • Irritante para a pele. • Manter fora do alcance das crianças.
• Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. • Evitar o contacto com a
pele e olhos. • Em caso de contacto com os olhos lavar imediata e abundantemente com água
e procurar ajuda médica. • Usar luvas adequadas.
Não molhar directamente as partes verdes da cultura se a concentração de TRANSFORMER®
na água de rega for superior a 0,1% (1 ml por litro de água).

SOLOS PESADOS OU COM PROBLEMAS DE CROSTA SUPERFICIAL: Aplicar
uma dose de 10 a 20 L/ha através de rega (aspersão, pivot ou gota-a-gota) em
aplicações de 5 L/ha. Aplicar desde o inicio da rega e repetir a aplicação com a
mesma dose 15 dias depois do primeiro tratamento. Em solos muito pesados,
realizar uma terceira aplicação 30 dias depois do primeiro tratamento.
Em rega por inundação: distribuir a dose necessária de acordo com o tipo de
solo, antes da rega, diluído em 200-400 litros de água.
Em culturas de sequeiro: distribuir a dose necessária de acordo com o tipo de
solo. Recomenda-se a aplicação antes da ocorrência de chuva. Distribuir uniformemente diluído em 200 - 400 litros de água.
Incorporar TRANSFORMER no tanque de rega ou na cuba de aplicação de acordo
com as seguintes indicações:
- Encher o tanque/cuba até 3/4 com água;
- Adicionar lentamente TRANSFORMER;
- Terminar de encher o tanque/cuba com água.

MODO DE ACÇÃO
TRANSFORMER® é um complexo de agentes molhantes que favorece a infiltração e retenção hídrica em
todo o tipo de solos, distribuindo a água de rega ou de chuva numa área mais extensa e de forma mais
uniforme.
Os efeitos de TRANSFORMER sobre o solo e a cultura são evidentes:
• Promove a infiltração da água de rega em solos pesados. • Reduz as perdas de água por escorrimento ou
lixiviação. • Aumenta a massa de raízes absorventes. • Reduz a compactação do solo. • Aumenta a disponibilidade e absorção de nutrientes. • Aumenta as trocas de CO 2 e O 2 no solo.

COMPATIBILIDADES
Antes de realizar qualquer mistura no tanque ou cuba, realizar uma prova de compatibilidade à escala,
antes da aplicação.
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