
DESCRIPTION:
FOLDED BOTTOM BAG/PA COMPOSITE 220 x 160 x 680 MM

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN003

ISSUE DATE:
29.01.2010 231325 SU AGI Code: 41418

10 Kg

ADUBO INORGÂNICO ELEMENTAR  
DE MICRONUTRIENTES
Adubo mineral de micronutrientes (quelato de Ferro 
de UVCB(1))
Produto fertilizante UE
Microgranulado solúvel em água (SG)  

Composição:
Ferro (Fe) solúvel em água: 7,0%
Ferro (Fe) quelatado: 6,0%
Ferro (Fe),  quelatado por EDDHA: 

[o,p] EDDHA 1,8 - 2,6% (valor médio 2,2%) 
[o,o] EDDHA 3,0 - 3,8% (valor médio 3,4%)

Intervalo de pH em que se garante uma boa estabilidade da fração 
quelatizada: 4 - 11

Ingredientes: EDDHA NaFe CAS 84539-55-9 (CMC 1)
CMC 1: Substâncias e misturas à base de matérias virgens

ANTES DE APLICAR O PRODUTO, LER ATENTAMENTE ESTE RÓTULO
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, 
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Fabricante: 
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67 – 4058 Basel – Suíça – www.syngenta.com

Distribuído por:
Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II, Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso – 1990-079 Lisboa 
Tel. 21 794 32 00 / www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

(1)  UVBC: substâncias de composição desconhecida  
ou variável, produtos de reação complexos  
ou materiais biológicos.

Nº de Lote e data de fabrico: ver embalagem 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGI-
CAS E AMBIENTAIS:

•  Contém EDDHA NaFe (CAS 84539-
55-9): Ácido acético, oxo - sal de 
sódio, produtos de reação com eti-
lendiamina e fenol, sais de ferro e 
sódio.

•  Pode provocar uma reação alérgica 
cutânea.

•  Manter fora do alcance das crian-
ças. 

•  Ler o rótulo antes da utilização. 
•  Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste 

produto
•  Evitar respirar as poeiras.
•  A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do 

local de trabalho.
•  Usar luvas de proteção.
•  Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um 

médico.
•  Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar 

a usar.
•  Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado 

à recolha de resíduos perigosos.
•  Não poluir a água com este produto ou com a sua em-

balagem.
•  O aplicador deverá usar luvas e vestuário de proteção 

durante preparação da calda, limpeza do material de 
aplicação e aplicação do produto.

 
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Infor-
mação Antivenenos (CIAV). Telef: 800 250 250.

ARMAZENAMENTO:
Armazenar em local fechado à chave, seco, fresco, ven-
tilado e protegido dos raios solares. Manter afastado de 
alimentos e bebidas, incluíndo os dos animais.

OBSERVAÇÕES:
•  O reverdecimento da cultura manifesta-se normalmente 

ao fim de 1-2 semanas depois do produto ser posto à 
disposição das raízes. 

•  Para uma correta identificação das causas da clorose, 
é aconselhável fazer análises ao solo ou às folhas das 
plantas afetadas. O produto não tem ação contra as clo-
roses produzidas por outras causas.

PRECAUÇÕES:
O SEQUESTRENE® 138 Fe G 100 é compatível com a 
maioria dos produtos da nossa gama. Não misturar com 
produtos cúpricos nem com produtos que contenham 
chumbo. Em caso de dúvida recomenda-se que se faça 
um pequeno ensaio prévio para observar a compatibili-
dade física e a reação da cultura nos dias seguintes ao 
ensaio. 

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação 
de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas 
características previstas na Lei.

APLICAÇÕES:
Corretivo da clorose férrica (amarelecimentos).  É reco-
mendada a aplicação em caso de deficiência de ferro, 
quando a clorose férrica afeta as plantas e como trata-
mento preventivo em solos alcalinos e calcários (pH> 7), 
onde a clorose férrica é frequente. 
O SEQUESTRENE® 138 Fe G 100 tem uma elevada con-
centração em ferro assimilável, com um teor garantido de 
7% de ferro solúvel e de 6% de ferro quelatado (EN13366), 
do qual, 3,4% está quelatado por [o,o] EDDHA, 2,2% por 
[o,p] EDDHA e o resto por outros agentes quelantes inde-
terminados. SEQUESTRENE® 138 Fe G 100 é uma for-
mulação facilmente solúvel em água e não produz pó.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:
Em culturas perenes (Citrinos, fruteiras, oliveira, vi-
deira, etc.), o momento de aplicação mais oportuno é no 
início da Primavera e, de uma forma geral, durante os pri-
meiros estados de desenvolvimento vegetativo. É acon-
selhável fracionar a dose recomendada em várias aplica-
ções durante este período até alcançar a quantidade total 
recomendada.
Em plantas hortícolas, ornamentais e plantas de por-
te baixo em geral, recomenda-se iniciar as aplicações à 
plantação ou no início da atividade vegetativa.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:
Aplicação na forma líquida ao solo: Dissolver previa-
mente em água e aplicar na zona de influência das raízes 
a 10 – 20 cm de profundidade ou proceder a uma rega 
abundante para favorecer a incorporação.
•  Em rega localizada: é a forma mais eficiente da aplica-

ção, reduz  em até 30% a quantidade necessária para 
corrigir a clorose. Iniciar a rega só com água, incorporar 
o produto cerca de  uma hora e meia antes de finalizar a 
rega e regar só com água na última meia hora.

•  Em sulcos circulares na  zona de rega da árvore ou em 
4-5 furos simetricamente em volta da árvore.

•  Por meios mecânicos, com distibuidor de grânulos e 
microgrânulos. Incorporar em regos tapando-os de se-
guida.

•  Aplicação do produto ao solo: procedendo de imedia-
to a uma lavoura superficial, seguida de uma rega abun-
dante.

•  Em injeção ao solo: injetor acoplado a uma máquina 
de pulverização a 20 atm de pressão. Aplicar 1 litro de 
calda a 1% e 5 injeções  por árvore, totalizam  as 50 g 
recomendadas  por árvore em plena producão.

Aplicação por via foliar: Aplicar quando exista um sis-
tema foliar bem desenvolvido. Dissolver bem o produto, 
de forma a obter uma mistura homogénea. Molhar abun-
dantemente as folhas em ambas as faces. Não tratar nas 
horas mais quentes (de preferência ao entardecer) para 
melhorar a absorção e evitar uma eventual fitotoxicidade. 
A adição de ISABION® facilita a absorção de SEQUES-
TRENE® 138 Fe G 100 e acelera a correção da carência.

DOSES DE APLICAÇÃO:
De acordo com a intensidade da clorose e do desenvolvi-
mento vegetativo.
Ao solo:
–  Árvores (Citrinos, fruteiras, oliveira, aveleira, etc.): plan-

tas recém-plantadas (5-15 g/planta); plantas em início de 
produção (15-25 g/planta); plantas em plena produção 
(30-50 g/planta); plantas muito grandes (60-100 g/planta).

–  Hortícolas e ornamentais: Em geral 1-5 g/m2.
–  Videira: recém-plantada (3-10 g/planta); em plena pro-

dução (10–20 g/planta).
–  Viveiros: distribuir 1-3 g por planta ou 3-5 g por m2 de 

superfície.
Foliar: 
Aplicar no geral a dose máxima de 0,1% (100 g de pro-
duto em 100 litros de água) e repetir a aplicação se for 
necessário.
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