Recomendações Técnicas:

Informações Gerais: O Yoduo é um fertilizante foliar líquido,
contendo em sua formulação micronutrientes que auxiliam
o crescimento, ajudando a manter o equilíbrio nutricional e
fisiológico das plantas, favorecendo o desenvolvimento da biota
do solo. Não pode ser misturado com outros produtos químicos
alcalinos agrícolas. O Yoduo não é fitotóxico nas dosagens
recomendadas.

CULTURA
Alface

DOSE
(L/ha)

Volume
(L/ha)

1,0

200

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.
Armazenamento:
Mantenha a embalagem fechada e armazene em local seco e
ventilado.

FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO
Garantias
Boro teor solúvel em água (B)
Zinco teor solúvel em água (Zn)

% p/p
0,4
1,3

g/L
4,68
15,21

Contém 8,5% (p/p) de Aditivo Aminoácido
Produto Importado: Yoduo
Nº do lote ou partida:
Data de fabricação:
Data de vencimento:

VIDE EMBALAGEM

IMPORTADOR / REGISTRANTE:
ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Rua Siqueira Campos, 125 e 97 - CEP: 13106-006 - Sousas - Campinas-SP
CNPJ: 05.772.606/0001-69 - Registro CDA/SP N° 549
Registro MAPA: (EI) (EX) SP-81508-0
Tel.: (19) 3758-8763 - Fax: (19) 3758-8763
FABRICANTE:
Jiangsu Rotam Chemistry Co, Ltd.
Nº 88 Rotam Road - Economic & Technical Development Zone
Kunshan - Jiangsu Province, China
Produto importado da China
Registro do Produto: SP-81508 10001-8
Natureza física: Fluido / Solução Verdadeira
Densidade: 1,17 g/mL

Conteúdo: 1L

Realizar 3 aplicações - 15, 30 e 45 dias
após o transplante

Algodão

1,0 - 2,0

150-200

Safra – Iniciar as aplicações 45 dias após o
primeiro botão floral na dose de 2,0L/ha e
repetir a aplicação 15 dias após a primeira
na dose de 1,0 L/ha.
Safrinha (Adensado) – Realizar 3 aplicações, 30, 45 e 60 dias após o primeiro
botão floral na dose de 1,0 L/ha.

Amendoim

0,3 – 0,4

150-200

Realizar 2 aplicações - 30 e 45 dias após
a emergência

Batata

1,0

500

Realizar 2 aplicações - A primeira aplicação
15 dias após a emergência e a segunda
na amontoa

Beterraba

1,0

200

Realizar 3 aplicações - 30, 45 e 60 dias
após a emergência

0,5 – 1,0

400

Realizar 2 aplicações – A primeira no
pré-florescimento e a segunda no pósflorescimento

Cenoura

1,0

200

Realizar 3 aplicações - 40, 55 e 70 dias
após o plantio

Feijão

0,5

200

Realizar 2 aplicações – A primeira no estádio V3 e a segunda na pré-floração

Milho

0,7

150-200

Realizar uma única aplicação de 0,7L/ha
no estádio V7/V8 ou duas aplicações de
0,35 L/ha, sendo a primeira no estádio V7/
V8 e a segunda no pré-florescimento

Soja

0,3

150-200

Realizar 2 aplicações – A primeira no estádio V5 e a segunda no estádio R1

Tomate

0,5

500

Realizar 3 aplicações - 45, 60 e 75 dias
após o transplante

Trigo

0,2

150-200

Realizar 2 aplicações – A primeira aplicação na folha bandeira e a segunda no
estádio de emborrachamento

Vagem

1,5

500

Realizar 3 aplicações - 30, 45 e 60 dias
após a emergência

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.

Época de aplicação

Café
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