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Completo de Zinco, complexado por ácido heptaglucónico
COMPOSIÇÃO

 7,5% (p/p) Zinco (Zn) complexado com HGA

CARATERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS

CARATERÍSTICAS

O AGROZINC é um corretivo à base de Zinco, queletado com ácido glucónico, para

prevenir e corrigir as carências deste nutriente, devidas a deficiências ou desequilíbrios

na sua assimilação.

O AGROZINC é indicado para aplicações tanto foliares como na fertirrega, sendo

rapidamente assimilado por todos os órgãos da planta. É um produto eficaz em qualquer

tipo de solo, assegurando sempre o fornecimento de zinco, já que é estável em

condições de pH entre 4 a 9.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES

Cultura
Aplicação
foliar
(ml/hl)

Fertirrigação
(l/ha) Época de Aplicação

Árvores de
Fruto 200 - 300 3 - 4

Aplicação entre o pré-abrolhamento (B) e o
botão rosa (E) e se necessário após a colheita,

mas antes da queda das folhas.
Hortícolas em
geral 150 - 250 2 - 3 Aplicar quando a superfície foliar estiver

suficientemente desenvolvida.

Milho 150 - 250 2 - 4 Aplicar quando as plantas apresentarem 6 a 8
folhas

Olival 200 - 300 3 - 4 Efetuar 2 a 3 aplicações durante o ciclo
vegetativo da cultura

Vinha 200 - 300 3-4 Efetuar 2 aplicações, aos cachos visíveis e à
alimpa.

Relvados 1 - 2 l/ha

Estado físico : Líquido
Cor : Incolor a amarelo
Odor : Inodoro
pH : --
Densidade : 1,38
Propriedades explosivas : Não explosivo
Propriedades comburentes : Não comburente

AGROZINC®

Adubo líquido com 7,5% de Zinco (Zn) complexado com
ácido glucónico ADUBO CE
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A utilizar apenas em caso de comprovada necessidade e não ultrapassar as doses

recomendadas.

VOLUME DE CALDA

Fruteiras: 1000 l/ha; Outras culturas: 300 - 400 l/ha

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

É garantida a estabilidade da fração queletada quando o pH se situa entre 4 e 7.

Não misturar com produtos muito alcalinos e óleos minerais..

Não aplicar nas horas de maior calor. .

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E ANBIENTAIS

PERIGO

●Provoca lesões oculares graves. ●Muito tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros. ●Ficha de segurança fornecida a pedido. ●Manter fora do alcançe
das crianças. ●Evitar a libertação para o ambiente. ●Usar luvas e vestuário de protecção,
protecção ocular e protecção facial. ●Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe
a embalagem ou o rótulo. ●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. ●Contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. ●Recolher o produto derramado.
●Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

Centro de Informação Antivenenos, Tel: 800 250 250

Armazenar ao abrigo do sol, em lugar seco e bem ventilado, afastado de alimentos e bebidas

incluindo as dos animais e fechado à chave.

Não deve ser armazenado a temperaturas inferiores a 0ºC e superiores a 40ºC.

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Embalagem: 1l; 5L; 20L

Classificação ADR: Não classificado em termos de transporte

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA
EMBALAGEM
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