Porque utilizar:
As sementes, por suas características físicas naturais e
devido a tratamentos químicos, tornam-se ásperas e
aumentam o atrito, dificultando o escoamento nos
diversos sistemas de plantio. Este atrito pode causar a
perda do poder de germinação da semente e
principalmente um plantio irregular, com a presença de
falhas (espaços sem sementes) e duplas (mais de uma
semente no mesmo espaço). Estudos mostram que nas
sementes quimicamente tratadas, como a do milho,
a perda chega a 12, 5 %. O LUBRIPLANT foi desenvolvido
para eliminar esse problema.

O LUBRIPLANT, comprovadamente, não interfere
negativamente no poder de germinação da semente,
além de ser um produto inerte, não tóxico e não perecível.

Sementes tratadas quimicamente
Para as sementes que sofreram tratamento adicional
com produtos químicos, deve-se aguardar a secagem
completa para posterior aplicação do LUBRIPLANT.
A dosagem recomendada está indicada na tabela ao lado.

Ao adicionar LUBRIPLANT às caixas de sementes, este
cria uma camada lubrificante na superfície da semente
diminuindo o atrito e facilitando o escoamento durante
o plantio.

Sementes não tratadas quimicamente
Em sementes que não receberam tratamentos químicos,
utilizar metade da dose do LUBRIPLANT
indicada na tabela abaixo.

MODO DE USAR
(Quantidade por quilo de sementes tratadas por fungicida)

∙ LUBRIPLANT deve ser aplicado com a semente seca
e na dosagem recomendada conforme tabela ao lado
e constante na embalagem do produto.
∙ LUBRIPLANT pode ser aplicado diretamente na caixa de
sementes. Coloque as sementes na caixa da plantadeira
e espalhe a dosagem recomendada sobre as mesmas.

SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO

REDONDAS
PEQUENAS

REDONDAS
GRANDES

CHATAS

DEDOS

1 grama

1 grama

2 gramas

DISCOS

4 gramas

2 gramas

4 gramas

SUCÇÃO
4 gramas
2 gramas
4 gramas
∙ Para melhorar ainda mais a cobertura das sementes,
o LUBRIPLANT poderá ser aplicado dentro de "tambores rotativos", tipo betoneiras. Neste caso, adicione a dosagem
recomendada junto com as sementes dentro do "tambor", girando até obter uma mistura homogênea.

· Nunca aplique LUBRIPLANT antes ou durante o tratamento químico.
· Não misture LUBRIPLANT com outros produtos químicos.
· Em sementes não tratadas utilize metade da dose indicada.

· Em caso de ingestão ou derramamentos siga as instruções contidas na ficha de segurança.
· Quantidades superiores ao recomendado não reduzem os benefícios esperados.
· Não utilize LUBRIPLANT como aditivo no óleo lubrificante de motores.
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