
    
  

FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL 
MISTO - LÍQUIDO 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % p/p  p/v 

Zinco (Zn) ………………………..……….. 5.0%                 60 g/L 
 
Aditivo: 3% Ácidos Carboxílicos 

PROPRIEDADES FÍSICAS 

Odor Característico 

Forma Líquido 
Cor  Marrom 

Inflamabilidade  Não 

Corrosividade Não 

PROPRIEDADES QUÍMICAS 

Densidade 1.19 – 1.21 g/cm3 a 20°C 

pH 2.5 – 3.5 a 20 °C 

PROPRIEDADES GERAIS 
Armazenamento Mantenha os contêineres 

bem fechados.  
Mantenha os contêineres em 
uma área ventilada.  
Mantenha os contêineres em 
uma área seca. 

Meio Ambiente Não residual, de muito baixo 
impacto 

Incompatibilidade Não misturar com fortes 
agentes oxidantes 

Certificado Orgânico Não 

Toxicidade Ligeiramente Tóxico 

 
Grau de 
deficiência de Zn 

 
Dose 

Leve  2 – 3 L/ha 

Moderada  3 – 5 L/ha 

Severa  5 – 8 L/ha 

Castanhas Fazer 4 aspersões de 5L/ha com 
intervalos de 2 semanas começando 
desde a brotação 

Milho Aplicar 2L/ha antes do encerramento do 
cultivo  

Para os programas de aplicação preventiva, se usa de 1 a 2 
L/ha nas etapas iniciais do desenvolvimento. 

Não misturar com cálcio ou fosfatos. Sempre realize uma 
prova de incompatibilidade antes de realizar as misturas. 
 

BENEFICIOS 

• Evita perdas de rendimento por deficiências de 
Zinco.  

• Previne e Corrige amarelamentos e deformações 
das folhas por deficiência de Zinco.  

• Facilidade de manejo e aplicação.  

• Gera uma resposta rápida nos cultivos. 

CARACTERÍSTICAS 

ESPECIFICAÇÕES 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
 

Pode ser aplicado por aspersão foliar ou diretamente no solo 
(através de sistemas de irrigação pressurizado); pode ser 
aplicado junto com a maioria dos fertilizantes e agroquímicos 
líquidos.  
 
Para preparar a solução em aspersão com água: 

a) Agite a embalagem, solte a tampa e retire o selo 
de segurança;  

b) Utilize um recipiente graduado para medir a 
quantidade a aplicar colocando o produto em 
outro recipiente para pré-misturar. 

c) Coloque a solução obtida no tanque da aspersora 
contendo a metade do volume de aspersão. 

d) Agite e complete o total do volume de aspersão. 
 

 
Para aplicação no solo, coloque a quantidade 
recomendada no tanque fertilizador e aplique com 
rego d`água.  

 
 

DOSE 

 

INCOMPATIBILIDADE 

O QUE FAZ? 
 
Previne e corrige as desordens nutricionais ocasionadas pela 
deficiência de Zinco. 
 
 
Os ácidos ECCA Carboxy® do tipo alifáticos contidos na 
formulação produzem com o Zinco quelatos de estabilidade 
intermediária, isto é, protege as barreiras da cutícula e 
epiderme da folha ou fruto permitindo um fluxo fácil através 
dos tecidos de condução e uma entrada eficaz nas células 
demandantes. 

COMO FAZ?  

 

De acordo ao grau de deficiência, aplicar:  
 


