
Conteúdo:
2 Litros

A tecnologia Embrapa 
restringe-se ao desenvolvimento 
de probióticos que integram este 
produto, não havendo vinculação 
da empresa à sua fabricação ou 
produção.

 

Nº do lote ou partida:
Data de fabricação:
Data de vencimento:

VIDE EMBALAGEM

Omsugo™ ECO  é um inoculante líquido para Cana-de-açúcar, 
formulado com as Cepas
Bacillus subtilis (CNPMS B2084 (BRMO34840)) e 
Bacillus megaterium (CNPMS B119 (BRMO33112)).

Recomendado para Cana-de-açúcar (Saccharum officinarum)
Garantia até a data da validade: 4x109 UFC/mL
Natureza Física: Fluído

Registro do produto no MAPA sob nº RS 003401-0.000035

AGITE ANTES DE USAR

* Armazenar o produto em lugar fresco, seco e com
temperatura inferior a 28ºC;
* Mantenha a embalagem fechada até o uso;
* Transporte o produto protegido do sol.

Limitações de uso:

* Uso exclusivamente agrícola.
* Procure a orientação de um Engenheiro Agrônomo.

Composição:
Água, cloreto de magnésio, fosfato monopotássico, sulfato de manganês, 
hidróxido de sódio, fosfato dipotássico para inoculantes, sulfato de amônio, 
Bacillus subtilis CEPA Autorizada - CNPMS B2084 (BRM034840) e 
Bacillus megaterium CEPA Autorizada - CNPMS B119 (BRM033112).

Importante:
* Verifique a data de vencimento;
* Não misturar  o inoculante na mesma calda com produtos químicos
(fungicida, inseticida, micronutriente, etc.);
* Use todo o conteúdo após aberta a embalagem;
* A Simbiose não se responsabiliza por prejuízos causados pelo mau  
uso deste produto.

Modo de Aplicação:
* Via jato dirigido no sulco;

Produzido por:
SIMBIOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE FERTILIZANTES E INSUMOS 
MICROBIOLÓGICOS LTDA
CNPJ nº. 08.879.643/0001-69
 
Rodovia BR 158, km 206, s/nº
Fone: (54) 3199-0200

Cruz Alta/RS, CEP: 98045-075
Registro no MAPA - EP - RS 003401-0

Comercializado por:
CORTEVA AGRISCIENCE 
DO BRASIL LTDA
CNPJ: 61.064.929/0001-79
Alameda Itapecuru, 506, Alphaville
Centro Industrial e Empresarial, 
Barueri - SP, CEP: 06454-080
Registro no MAPA - E.I/SP 005338-4

* Recomenda-se aplicar o produto logo após o preparo;
* Agite vigorosamente a embalagem;

* Dose de 0,5 L/ha.

Modo de Ação:


