
1 litro

140 x 265 mm
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F080-1221

Emerge
FERTILIZANTE  
ORGANOMINERAL  
CLASSE A

PARA TRATAMENTO  
DE SEMENTE

GARANTIAS % p/p p/v (g/L)

Zinco (Zn)* 6,6 78,3

Óxido de  
Potássio (K2O)*

1,1 11,9

Carbono  
orgânico total

10,5 124,0

* Teores solúveis em água.

ESPECIFICAÇÕES
Densidade: 1,185g/ml
Salinidade: 21,46 %
Condutividade: 14,31 mScm-1

MATÉRIAS-PRIMAS: 
cloreto de zinco, sacarídeos, 
extrato de algas, água, 
lignosulfonatos, poliois, 
surfactante não iônico

NATUREZA FÍSICA:
Fluido (Solução homogênea)

PRAZO DE VALIDADE: 
36 meses após fabricação.

AGITE ANTES DE USAR
Cuidados: Manter fora do alcance das crianças e animais domésticos. 
Não armazene junto com alimentos ou forrageiras, ou qualquer pro-
duto destinado ao consumo humano ou animal. Manter o recipiente 
totalmente fechado e armazenado a uma temperatura entre 5º e 43º C.
Produto de uso exclusivo para tratamento de sementes.

TRATAMENTO DE SEMENTES:
A aplicação deve ser feita com equipamentos especialmente desenvol-
vidos para tratamento de sementes que possibilitem uma distribuição 
homogênea do produto. Diluir o EMERGE em água suficiente para pro- 
porcionar uma distribuição uniforme do produto nas sementes, evi-
tando o umedecimento em excesso. No geral para uma boa distribuição 
é sugerido utilizar 500 a 600 mL de calda/100 kg de sementes para as 
culturas indicadas.
Precauções: É recomendado manipulá-lo com macacão e óculos. Não 
comer ou beber durante a preparação da mistura. Em caso de ingestão 
pode causar náuseas e cólicas abdominais. Nesse caso, induzir o vômito. 
Nunca beber nem provocar o vômito numa pessoa inconsciente. O con-
tato direto com os olhos pode causar irritação, para os quais lavar com 
água. Tratamento Médico: tratamento sintomático.
Limitações de uso: Fertilizante para uso exclusivamente agrícola. Em 
caso de dúvida sobre a utilização do produto, procure sempre orientação 
de um Engenheiro Agrônomo ou o Corpo Técnico da ADAMA BRASIL S/A, 
telefone (43) 3371-9000.

Importado e Comercializado por:
ADAMA BRASIL S/A
CNPJ: 02.290.510/0004-19
Av. Júlio de Castilhos, 2.085 - CEP: 95860-000 - Taquari/RS
Tel.: (51) 3653-9400 - Fax: (51) 3653-1697
www.adama.com

Produzido por:
ADAMA Chile S.A.
Camino Catemito, 2800 - Calera de Tango
Santiago/Chile - Tel.: (56) 2 28550048
www.chileagro.cl

Registro do produto MAPA nº RS 000009-4.000002
Registro de Estabelecimento Nº EI: RS 000009-4

RECOMENDAÇÕES DE USO DO PRODUTO:

CULTURA DOSE
(mL/100 kg de sementes)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO/ 
RECOMENDAÇÕES

Milho 400 a 600

Tratamento de sementesAlgodão 500 a 700

Soja 100 a 200

As doses podem variar em função do tamanho e vigor das sementes.


