Recomendações de Uso:

Informações Gerais:
O Sulfato de cobre é um fertilizante foliar, que visa corrigir
deficiências nutricionais de cobre para as culturas indicadas no
rótulo. O cobre é essencial para fotossíntese, e também está
associado a outros processos no metabolismo das plantas.

CULTURA

DOSE

Volume
de calda
(L/ha)

NÚMERO/ ÉPOCA
DE APLICAÇÃO

100
a
150

De 1 a 2 aplicações
a partir de R1
(pleno florescimento), com intervalo
de 15 a 20 dias
entre aplicações.

150
a
200

De 3 a 6
aplicações,
a partir de 15 dias
de emergência
da cultura,
com intervalo
de 10 dias entre
as aplicações.

600
a
1000

De 4 a 8
aplicações,
a partir de 15 dias
do transplante
das mudas,
com intervalo
de 7 dias entre
as aplicações.

600
a
800

De 4 a 8
aplicações,
a partir de 15 dias
após a emergência
das plantas,
com intervalo
de 7 dias entre
as aplicações.

AGITE BEM ANTES DE USAR.
Medidas de proteção à saúde humana:
Evite a ingestão, bem como contato com olhos, pele e
mucosas. Não transportar e armazenar junto de alimentos,
forragens, roupas e medicamentos de uso humano ou animal.
Para o manuseio e aplicação utilize máscara, óculos, luvas e
roupas apropriadas. O produto deve ficar fora do alcance de
crianças e de animais domésticos.
Primeiros Socorros:
Em caso de contato com a pele: lave bem as partes atingidas
com água e sabão e procure um médico.
Em caso de contato com os olhos: lave-os com água em
abundância por pelo menos 15 minutos; se a irritação persistir
procure um médico.
Em caso de ingestão lavar imediatamente a boca com água
e NÃO provoque o vômito, entretanto, caso o vômito ocorra
espontaneamente, deite o paciente de lado para evitar que
aspire resíduos.
Em caso de inalação: Remova a pessoa para ambiente aberto;
se houver dificuldade de respirar, procure um médico.
Em casos de intoxicação: conduza o paciente ao médico
levando o rótulo do produto.
Medidas de proteção ao meio ambiente:
Não contamine rios, córregos, lagos e demais corpos d’água.
Não reutilize as embalagens. As embalagens vazias deverão
ser destruídas ou ter destinação de acordo com a legislação
Estadual, Municipal ou Federal em vigor.
Limitações de Uso:
O produto não é fitotóxico nas doses recomendadas.
Armazenamento:
Mantenha a embalagem fechada e armazene em local seco
e ventilado.

Soja

FERTILIZANTE MINERAL SIMPLES EM SOLUÇÃO
VIA FOLIAR
Garantias

% p/p

g/L

Cobre solúvel em água (Cu)

4,6

53,7

Enxofre solúvel em água (S)

4,1

48,8

Nº do lote ou partida:
Data de fabricação:
Data de vencimento:

Amendoim

Conteúdo: 1L

200 mL/ha

800 mL/ha

VIDE EMBALAGEM

IMPORTADOR / REGISTRANTE:
ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS
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Produzido por Enviro Safe Solutions SDN BHD
Produto importado da Malásia
Registro do Produto: SP 002133-4.000002
Natureza física: Fluido / Solução Verdadeira
Matérias primas: Sulfato de cobre, ácido sulfúrico e água
Densidade: 1,18 g/mL

180 - 200
mL/ha

Tomate

ou
80 mL/100 L
água

950 mL/ha
Batata

ou
120 mL/100 L
água
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