Ficha Técnica
MANTRILON® WG
Quelato de Manganês (EDTA) Para o tratamento preventivo e curativo de carências de Manganês

Características:

Teores garantidos:
Nutrientes principais:
13%

Manganês (Mn) solúvel em agua,
quelatado por EDTA

Intervalo de pH em que se garante uma
boa estabilidade da fração quelatada: pH
entre 4 e 9

Pobre em cloro
ADUBO CE

Mantrilon® WG contém Manganês quelatado por EDTA, apresentado na
forma de microgrânulos dispersíveis, concebido para o tratamento preven vo e cura vo de carências de Manganês em varias culturas.
Mantrilon® WG é um produto de excelente solubilidade e pureza para que
se dissolva facilmente em água sem deixar resíduos.
Sistemas de aplicação
Doses recomendadas Fer rrigação:
Hor&colas: ................2-3 kg/ha
Ornamentais: ............1-2 g/m2
Fruteiras: ..................3-4 kg/ha
Cítrinos: ....................3-4 kg/ha

Aplicação foliar: 75-100 g/hl
Não aplicar em plena ﬂoração ou na mudança de côr da fruta.

Compa bilidade de Mantrilon® WG
Mantrilon® WG é compa&vel com a maioria dos fer lizantes e ﬁtossanitários habituais. Não se recomenda misturar com soluções muito ácidas (pH<3).
Não obstante, dada a diversidade de produtos, recomenda-se realizar uma
prova prévia de compa bilidade.
As recomendações e informações que fornecemos, são o resultado de vastos e rigorosos estudos e ensaios, no entanto, na u lização podem intervir diversos factores que escapam ao nosso
controlo (preparação de misturas, aplicação, meteorologia, etc.). A empresa garante a composição, formulação e conteúdo. O u lizador será responsável por danos causados (falta de eﬁcácia, toxicidade, resíduos, etc.) por não respeitar total ou parcialmente as instruções do rótulo.

Apresentação: 5 kg (Caixas de 4x5 kg)

Indicações de segurança:
Leia sempre o rótulo e a informação do produto antes de usar.
Armazenagem:
Armazenar em local protegido da humidade, do calor e da luz. Na sua embalagem original,
pode ser armazenado durante muito tempo. Uma vez aberta, a embalagem deverá ser
fechada adequadamente e guardada num local seco.
P102: Manter fora do alcance das crianças
P207: Não comer, beber nem fumar durante a sua utilização
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