
SYBALGAS - ADUBO FOLIAR COMPOSTO POR ALGAS

É um adubo foliar composto por extracto de algas (Ascophyllum nodosum).

COMPOSIÇÃO:
Extracto de algas - 20%
Matéria orgânica - 17%
Carbono orgânico - 10%
Azoto (N) - 3,40%
Óxido de potássio (K O) - 3,30%2

Óxido de magnésio (MgO) - 2,10%
Boro (B) - 1,25%

DOSES E MODO DE APLICAÇÃO
O Sybalgas é utilizado em aplicações foliares.

Aplicação foliar
O Sybalgas é um adubo solúvel em água que pode ser aplicado em todo o tipo de culturas, 
tais como: hortícolas, fruteiras e citrinos.
- Hortícolas: Realizar aplicações a cada 2 a 3 semanas sobretudo em situações de stress e 
máxima actividade metabólica. Pulverização foliar 200 a 300 mL/hL.
- Citrinos: Realizar 2 a 3 aplicações. Pulverização foliar 200 a 300 mL/hL.
- Fruteiras: Realizar várias aplicações antes da floração e ao início do vingamento. 
Pulverização foliar 200 a 350 mL/hL.
- Vinha: 200 a 300 mL/hL.
- Cereais: 150 a 250 mL/hL.

O Sybalgas tem como principais benefícios:
- Aumentar a resistência perante as situações de stress abiótico;
- Maior resistência a pragas e doenças;
- Melhora o estado nutricional das culturas com, maior crescimento, boa floração e uma 
melhor qualidade dos frutos.

Modo de preparação da calda: 
Deitar a quantidade de Sybalgas no volume de água necessária e agitar. 

Compatibilidades: O Sybalgas é compatível com a maioria dos insecticidas e fungicidas. Não é aconselhável a 
mistura com Cálcio e outros produtos com característica ácida. Não misturar dois ou mais produtos, sem diluição 
prévia e completa. Em caso de dúvida, realizar previamente uma prova da solução e verificar a sua 
compatibilidade. 
Nota: O utilizador será responsável pelos danos causados por inobservância total ou parcial das instruções de 
etiqueta ou por uso incorrecto do produto.

Armazenamento: Armazenar a embalagem original hermeticamente fechada. Não expor à luz solar. 
Temperatura de armazenamento 2 a 3º C.
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