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ADJUVANTES
TÉCNOLOGIA DE APLICAÇÃO

CONDICIONADOR DE ÁGUA:
O principal problema na desativação dos defensivos
agrícolas está relacionado com a qualidade da água. A
linha Affix condiciona a água de pulverização
sequestrando os cátions da água, melhorando a ação dos
produtos fitossanitários, em especial dos herbicidas.

REDUTOR DE DERIVA:
Um dos principais problemas da pulverização tem
solução. Com os adjuvantes agrícolas da linha Affix,
grande parte das gotas deriváveis são eliminadas, sem o
risco de comprometer o tratamento da lavoura.

MAIOR EFICIÊNCIA DOS
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
E FERTILIZANTES NAS
APLICAÇÕES FOLIARES

REDUTOR DE ESPUMAS:

Os adjuvantes Affix e Affix Protect,
auxiliam na redução das perdas de
produtos, tais como, deriva, evaporação e
escorrimento. Estes produtos melhoram de
forma significativa a deposição de gotas no
alvo biológico aumentando a eficiência
agronômica dos produtos fitossanitários e
fertilizantes utilizados via foliar.

O preparo da calda com adjuvantes impede a formação
de espuma – momento em que a maioria dos ativos são
desperdiçados.

AÇÃO UMECTANTE:
Além da prevenção de espuma e redução da deriva os
adjuvantes da linha Affix também proporcionam um
melhor molhamento, o que evita a evaporação precoce
da água proveniente das gotas de pulverização.

AÇÃO EMULSIFICANTE.

Melhor estabilidade em misturas de tanque, evitando
também problemas de entupimento.

“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.

PRODUTO

AFFIX

CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS
- Sequestrante de cátions: Possui quelatizantes que
sequestram os cátions presentes na água, melhorando
signitivamente o efeito biológico dos defensivos agrícolas, em
especial dos herbicidas aniônicos.
- Redutor de pH: Possui acidulantes que reduzem o pH da
calda.
- Antiespumante: reduz ou evita a formação da espuma
durante o abastecimento dos produtos no tanque.

CARACTERÍSTICAS SECUNDÁRIAS
- Redutor de deriva;
- Espalhante adesivo.

INSTRUÇÕES DE USO
- Utilizar com glifosato na dessecação e como condicionador
de água de qualquer pulverização.
- Realizar as pulverizações nos horários do dia de
temperaturas mais amenas, evitando condições de sol
intenso, altas temperaturas ou chuvas.

RECOMENDAÇÕES DE USO:
ADJUVANTE CONDICIONADOR DE ÁGUA PARA
PULVERIZAÇÕES

- Dosagem: 25 a 50 ml para 100 L de água. Caso o volume
de calda for menor que 100 L/ha, utilizar a dosagem 50 a
100ml/ha.

0902104
0902093
0902146

48x250 ml
12x1L
4x5 L

0902143
0902144

12x1 L
4x5 L

PRODUTO

CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS
-Adjuvante Siliconado enriquecido com tensoativos e
surfactantes
- Redutor de deriva: melhora a homogeneização do espectro
de gotas, reduzindo de forma significativa a formação das
gotas satélites, contribuindo com a redução da deriva.
- Penetrante: maior penetração via foliar potencializando o
efeito biológico dos defensivos agrícolas e o efeito nutricional
dos fertilizantes foliares.
- Espalhante/molhante: diminui a tensão superficial da água
na superfície vegetal e potencializa a absorção dos
fertilizantes foliares e defensivos agrícolas nas plantas.
- Antiespumante: reduz ou evita a formação da espuma
durante o abastecimento dos produtos no tanque.

CARACTERÍSTICAS SECUNDÁRIAS
- Sequestrante de cátions;
- Condicionador de calda;
- Espalhante adesivo;

INSTRUÇÕES DE USO
- Utilizar com inseticidas e fungicidas.
- Realizar as pulverizações nos horários do dia de
temperaturas mais amenas, evitando condições de sol
intenso, altas temperaturas ou chuvas.

INSTRUÇÕES DE USO
ADJUVANTE SILICONADO ENRIQUECIDO COM
SURFACTANTES DE ALTA PERFORMANCE

- Dosagem: 25 a 50 ml para 100 L de água. Caso o volume
de calda for menor que 100 L/ha, utilizar a dosagem 50 a
100ml/ha.

PRINCIPAIS PERDAS EM APLICAÇÃO (%)
1

Qualidade da água (pH e minerais)

30

2

Espuma

20

3

Má homogeneização

10

4

Deriva (vento e evaporação)

45

5

Escorrimento

15

6

Estresse da planta

40

7

Equipamentos de aplicação

35

8

Chuvas posteriores.

até 100

ORDEM DE
MISTURA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Adicionar água até 3/4 da capacidade do tanque
Combine AFFIX OU AFFIX PROTECT
Pó Molhável
Grânulos dispersáveis em água
Suspensão concentrada
Pó soluvel
Suspoemulsão
Emulsão em Água
Dispersão de óleo
Concentrado emulsionável
Concentrado solúvel
Solução aquosa concentrada
Solução verdadeira
Óleo emulsionável / espalhante adesivo

CÓDIGO DE
FORMULAÇÃO
WP
WG
SC
SP
SE
EW
OD
EC
SL
SaC
CE

A mistura em tanque deve ser recomendada em receituário agronômico por profissional legalmente habilitado. Infelizmente não existe uma ordem de mistura de defensivos agrícolas que resolverá todos os problemas de incompatibilidade física, porém esta ordem tem sido utilizada com muito sucesso para as principais
misturas de tanque. Em caso de dúvida de alguma mistura, é sempre recomendado o “teste da garrafa”, utilizando os produtos nas dosagens proporcionais antes de realizar a mistura no pulverizador. Para as formulações WG (somente Mancozeb), SC e PM realizar uma pré diluição em água na proporção 3:1 (água:produto)
antes de adicionar no tanque. Para estas formulações é recomendado usar pontas de pulverização que exijam filtros de malha 30 ou 50.

“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.

ADJUVANTES

AFFIX PROTECT
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AFFIX CLEAN
TRAVE

MELHOR RESULTADO FINAL
Garante que as características da calda a
serem aplicadas sejam mantidas sem
interferências de resíduos de outras
pulverizações.

Os prejuízos causados por pulverizadores contaminados
com defensivos agrícolas são cada vez mais recorrentes
nas lavouras. Esse problema pode ser evitado utilizando o
AFFIX CLEAN.
AFFIX CLEAN é um Adjuvante espalhante adesivo com
alta concentração de tensoativos que evita
inconvenientes causados por resíduos, quando o mesmo
tanque de pulverização é utilizado em sequência para
aplicação de produtos diferentes.
Mantenha o seu pulverizador sem resíduos e evite
o risco de fitotoxicidade em culturas sensíveis,
utilize AFFIX CLEAN!

“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.

PRODUTO

AFFIX CLEAN

É um adjuvante com alta concentração de tensoativos e
performance elevada para uso agrícola.
INSTRUÇÕES DE USO
- Adicionar água no tanque até 1/2 a 3/4 da capacidade;
- Adicione a dosagem recomendada do AFFIX CLEAN de forma gradativa no tanque do pulverizador.
- Acione o agitador na mesma pressão de trabalho;
- Mantenha a agitação por 20 minutos;
- Após a agitação, retire os bicos e filtros e esvazie o tanque em um local adequado, fazendo com
que a calda escoe por todos os locais, mangueiras e outros, garantindo a circulação por todo o
sistema.
- Utilizar 100 a 200 ml de AFFIX CLEAN para cada 100 L de água utilizada para a limpeza do tanque
do pulverizador.

RECOMENDAÇÃO DE USO:
100 a 200 ml/ 100 L de água (0,1% a 0,2% de concentração).

AFFIX
CLEAN
12x1L

ADJUVANTES

0902145

“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
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PRODUTO

TABACO PREMIUM
F E R T I L I Z A N T E

F O L I A R

Premium

- O Tabaco Premium é um fertilizante foliar fluido
organomineral composto Classe A, com alta concentração de
materiais orgânicos , aminoácidos de cadeias curtas, obtidos
por meio de processos controlados de biofermentação de
compostos de origem vegetal e enriquecido com nutrientes.
- Produto desenvolvido especialmente para a cultura do
tabaco nas suas diferentes fases fenológicas.

BIOFERTILIZANTES

Diversos benefícios para melhor eficiência e resultados:
- Maior versatilidade nas aplicações;
- Fornecimento de nutrição completa e equilibrada;
- Melhora a absorção dos nutrientes aplicados nas folhas;
- Melhora o desenvolvimento vegetativo;
- Retarda a senescência das folhas;
- Maior resistência às condições climáticas adversas;
- Fertirrigação, foliar e solo;
- Melhora a taxa fotossintética e produtividade.

GARANTIAS:
Nitrogênio (N)

5%

Fósforo (P2O5)

8%

108 g/L

Potássio (K2O)

5%

67,50 g/L

Magnésio (Mg)

0,6%

8,10 g/L

67,50 g/L

Boro (B)

0,4%

5,40 g/L

INFORMAÇÕES GERAIS

Cobre (Cu)

0,2%

2,70 g/L

Nutrientes solúveis em água.
Densidade: 1,35 g/ml.
Natureza física: Fluído - suspensão homogênea.
Índice salino: 47,28%
FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE-A FOLIAR E FERTIRRIGAÇÃO
Modo de Aplicação: Via foliar, via solo e via fertirrigação.
Matérias Primas: Ácido bórico, ácido fosfórico, aminoácido, cloreto de potássio, solução
de cloreto de magnésio, solução de cloreto de mânganes, solução de cloreto de zinco,
sulfato de cobre, ureia e água.
Agente Complexante: Compostos Naturais
Aditivos: 1,11% de espessante tixotrópico e 5% de tensoativo.

Manganês (Mn)

0,5%

6,75 g/L

Zinco (Zn)

1%

13,50 g/L

Carbono Orgânico Total (COT)

6%

81 g/L

pH DO PRODUTO:
0,5 a 1,0
- Não é toxico e não oferece riscos ao meio
ambiente.

Registro no MAPA sob nº:
SP 002873-8.000392

0902147

12x1 L

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Realizar as pulverizações nos horários do dia de temperaturas mais amenas, evitando
condições de sol intenso, altas temperaturas ou chuvas.
- As sugestões de uso descritas fazem parte de um programa planejado para atender as
exigências da Cultura do Tabaco e poderão ser modificadas em função: das condições
climáticas, estágio de desenvolviemnto e/ou recomendações técnicas.

Resultados comprovados:

TRATAMENTO NA PRODUÇÃO DE MUDAS (BANDEJA/CANTEIRO)
1ª Aplicação

25 a a repicagem
Após
50 ml

2ª Aplicação

Após a primeira poda

3ª Aplicação e as
demais aplicações

2 a 4ml por bandeja ou
diluidos em 300 ml de água
0,15 a 0,3 L/ha

Após a segunda poda

TRATAMENTO APÓS O TRANSPLANTE (LAVOURA)

TESTEMUNHA

1ª Aplicação

20 dias após o transplante

2ª Aplicação

20 dias após a 1ª aplicação

3ª Aplicação

Após a aplicação do
anti-brotante

TESTEMUNHA

100 a 150 ml/ 20L água (1300pl)
0,75 a 1,5 L/ha

TRATAMENTO APÓS A CAPAÇÃO
1 Aplicação
TABACO PREMIUM
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TABACO PREMIUM

Após a capação

50 a 100 ml em 20L de água
0,50 a 1 L/ha

* Utilizar 20L de calda para 1.300 plantas.
* Maior relação soluto/solvente para aplicação: 15ml/L
“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.

F E R T I L I Z A N T E

F O L I A R

Premium

PRODUTO

ENERGY

-Fertilizante Organomineral Classe A, composto por Extrato de Algas da
espécie Ascophyllum nodosum e aditivado com Glicina que potencializam
as ações/efeitos fisiológicos do produto na planta.
- Melhora o metabolismo das plantas, maximizando o seu potencial
produtivo.
- Possui ação sistêmica nas plantas, podendo ser aplicado via foliar, solo e
fertirrigação, sendo observados resultados positivos em toda a planta,
inclusive no sistema radicular.
-Os compostos oriundos do Extrato de Algas atuam como sinalizadores
pré-hormonais que atenuam as tolerâncias aos estresses. O conjunto
destes compostos leva a diversos benefícios.

BENEFÍCIOS:

BIOFERTILIZANTES

- Potencializa o vigor das sementes.
- Favorece a Uniformidade na Germinação.
- Proporciona maior Desenvolvimento Inicial.
- Maior enraizamento.
- Maior vigor de planta.
- Melhor desenvolvimento vegetativo.
- Maior retenção de flores, e por consequência, maior número de frutos e
vagens.
- Melhor enchimento de frutos e grãos.
- Menores perdas de produtividade em condições de estresse, em especial
deficiência hídrica.
- Otimização do aporte de nutrientes.
- Maior produtividade.

INFORMAÇÕES GERAIS
Nutrientes solúveis em água.
Índice Salino: 14%
Densidade: 1,13 g/ml.
Natureza física: Fluído - suspensão homogênea.
FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A FOLIAR E FERTIRRIGAÇÃO
Maior relação soluto/solvente para aplicação: 10 ml/L
Modo de Aplicação: Via foliar, via solo e via fertirrigação.
Matérias Primas: Extrato de algas da espécie Ascophyllum Nodosum e água.
Aditivos: 0,31% de Agente Acidificante e 0,50% de Compostos Naturais

GARANTIAS:
5%

Potássio (K2O)
Carbono Orgânico Total (COT)
Registro no MAPA sob nº:
SP 002873-8.000005

0902115
0902116

56,50 g/L

6%
67,80 g/L
- Não é toxico e não oferece riscos ao meio
ambiente.

12x1 L
4x5 L

RECOMENDAÇÕES DE USO
- Realizar as pulverizações nos horários do dia de temperaturas mais amenas, evitando condições de sol intenso, altas temperaturas ou chuvas.

CULTURAS
ALGODÃO
ARROZ
CEVADA
MILHO
SORGO
TRIGO
BATATA
CAFÉ EM FORMAÇÃO
CAFÉ EM PRODUÇÃO
CANA-PLANTA
CANA-SOCA
CEBOLA
ALHO
CITROS EM FORMAÇÃO
CITROS EM PRODUÇÃO
FRUTAS TROPICAIS
FRUTAS TEMPERADAS
HORTALIÇAS
SOJA
AMENDOIM
FEIJÃO
DEMAIS LEGUMINOSAS
TOMATE

DOSE POR
HECTARE

DOSE POR
100 L ÁGUA

0,25 L

250 ml

0,50 a 1 L
0,25 a 0,50 L
0,50 a 1 L
0,50 a 1L
0,50 a 1L
0,50 a 1 L
0,50 a 1 L

50 a 100 ml
125 a 250 ml
125 a 250 ml
250 a 500 ml
250 ml a 1L
-

0,50 a 1L

50 a 100 ml

0,25 a 0,50 L
0,50 a 1 L
0,50 a 1 L
0,50 a 1L
0,50 a 1 L

25 a 50 ml
25 a 100 ml
50 a 100 ml
50 a 100 ml
50 a 100 ml

0,25 a 1L

250 ml

0,50 L

-

0,50 a 1 L

50 a 100 ml

0,50 a 1L

50 a 100 ml

ÉPOCA DE APLICAÇÃO

Aplicar entre o 20º e o 25º dia após a emergência e repetir 15 dias após.

1ª aplicação via sulco de plantio e foliar sendo a 1ª aplicação no início da tuberização e a 2ª 15 dias após.
2 aplicações: no início da estação das chuvas e 45 a 60 dias após.
2ªaplicações: antes ou logo após o florescimento e 45 a 60 dias após.
Aplicar quando as brotações estiverem com 810 a 100 cm de comprimento.
Aplicar no sulco da planta na cobrição dos toletos.
Aplicar quando as brotações estiverem com 80 a 100 cm de comprimento.
Aplicar no corte da soqueira.
1ª aplicação via sulco e foliar sendo a 1ª aplicação no início da formação do bulbo/diferenciação e a 2ª aos
15 dias após
2 aplicações: no início da estação das chuvas e 45 a 60 dias após.
2 aplicações: antes ou logo após o florescimento e 45 a 60 dias após.
1ª aplicação no pré-florescimento, 2ª no pleno florescimento e 3ª no início do desenvolvimento do fruto.
1ª aplicação no pré-florescimento, 2ª no pleno florescimento e 3ª no início do desenvolvimento do fruto.
Aplicar uma semana após o transplante e reaplicar após 15 dias.
Aplicar entre o 20º eo 30º dia após a emergência (V3 e V5) e repetir após 15 dias.
Aplicação via sulco do plantio.

Via fértil no transplantio e via foliar a partir do 2º amarrio com intervalo de 10 dias.
Aplicação foliar: 1ª no início das brotações (após a poda), 2ª no início da floração, 3ª na floração completa,
4ª com baga do tamanho de ervilha.
* Recomendações para culturas que utilizam a fertirrigação: Dose: 1 a 2 L/ha; 50 a 100 ml / 100 L de água.
*Não utilizar doses superiores por volume de água por hectare.
UVA
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“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.

PRODUTO

FLV AMINO

BENEFÍCIOS:

INFORMAÇÕES GERAIS
Nutrientes solúveis em água.
Densidade: 1,35 g/ml.
Natureza física: Fluído - suspensão homogênea.
FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A FOLIAR
Modo de Aplicação: Via foliar.
Maior relação soluto/solvente para aplicação: 30ml/L
Matérias Primas: Ácido bórico, ácido fosfórico, aminoácido, cloreto de potássio, solução
de cloreto de magnésio, solução de cloreto de mânganes, solução de cloreto de zinco,
sulfato de cobre, ureia e água.
Agente Complexante: Compostos Naturais
Aditivos: 1,11% de espessante trixotrópico.

GARANTIAS:
Nitrogênio (N)

5%

67,50 g/L

Fósforo (P2O5)

8%

108 g/L

Potássio (K2O)

5%

67,50 g/L

Magnésio (Mg)

0,6%

8,10 g/L

Boro (B)

0,4%

5,40 g/L

Cobre (Cu)

0,2%

2,70 g/L

Manganês (Mn)

0,5%

6,75 g/L

Zinco (Zn)

1%

13,50 g/L

Carbono Orgânico Total (COT)

6%

81 g/L

Substâncias Orgânicas (COT):
- Complexo de Aminoácidos;

0902132

12x1 L

0902133

4x5 L

0902134

1x25 L

Registro no MAPA sob nº:
SP 002873-8.000189

RECOMENDAÇÕES DE USO
- Realizar as pulverizações nos horários do dia de temperaturas mais amenas, evitando condições de sol intenso, altas temperaturas ou chuvas.
DOSE POR

DOSE POR

CULTURAS
HECTARE
100 L ÁGUA
ALHO
1a2L
300 ml
CEBOLA
CENOURA
BATATA
1a2L
500 ml
CAFÉ
1a2L
500 ml a 1 L
2a4L
150 a 300 ml
CITROS
FLORES E PLANTAS
1L
200 ml
ORNAMENTAIS
HORTALIÇAS FOLHOSAS
1a2L
200 a 300 ml
MAÇÃ
PERA
2a3L
300 a 500 ml
PÊSSEGO
DEMAIS FRUTEIRAS
TEMPERADAS
SOJA
1a2L
1a2L
FEIJÃO
TRIGO
AZEVÉM
1a3L
1a3L
ARROZ
CEVADA
TOMATE
PIMENTÃO
1 a 2L
300 a 500 ml
DEMAIS HORTALIÇAS
COM FRUTOS
1 a 1,5 L
200 ml
VIDEIRA
*Não utilizar doses superiores por volume de água por hectare.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Aplicações quinzenais iniciando 15 dias após o transplante das mudas ou da emergência.
3 aplicações: 20, 35 e 50 dias após a emergência.
3 a 5 aplicações anuais: início das chuvas e as demais com intervalo de 30 a 45 dias.
3 a 5 aplicações anuais.
Aplicações quinzenais, até a formação do botão floral.
Aplicações semanais iniciando a partir do 15ª dia após o transplante.
3 a 5 aplicações anuais durante o ciclo, com intervalos de 28 dias.

2 aplicações: 20º e 30º dia após a emergência e início da foração das vagens.

BIOFERTILIZANTES

-Melhora o metabolismo das plantas, maximizando o seu potencial
produtivo;
- Maior desenvolvimento radicular por meio da emissão de novas
raízes;
- Melhora a absorção dos nutrientes aplicados nas folhas;
- Melhora a brotação e o desenvolvimento vegetativo;
- Retarda a senescência das folhas, prolongando o seu ciclo produtivo;
- Maior resistência às condições climáticas adversas, tais como
veranicos e variações bruscas de temperatura;
- Recuperação mais rápida das plantas após estresse climático e
fitotoxicidade causada por defensivos agrícolas;
- Maior produtividade.

2 aplicações: 20-30 dias após a germinação e repetir 30 dias após.

3 a 4 aplicações, durante o ciclo da cultura, com intervalos semanais.
4 aplicações antes da florada, logo após a florada, formação dos frutos e logo após a colheita.

“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.
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PRODUTO

BORO 13,3

BENEFÍCIOS:

NUTRIÇÃO FOLIAR

- O boro nas plantas é importante para formação de novos tecidos, por
fazer parte da constituição da parede celular e na integridade da
membrana plasmática.
- Além disso, participa na divisão celular, no metabolismo e transporte de
açúcares, na germinação do grão de pólen e no crescimento do tubo
polínico.
- O pegamento de flores e a granação das culturas é influenciada pela
presença do boro nas plantas.
- Desta forma, a exigência nutricional se intensifica no início da fase
reprodutiva, onde ocorre a formação de estruturas dessa fase.

INFORMAÇÕES GERAIS

GARANTIAS:

Nutrientes solúveis em água
Natureza física: Fluído - Solução
Densidade: 1,33 g/ml
Fertilizante mineral misto
Modo de aplicação: via foliar
Maior relaçãosoluto/solvente para aplicação: 10 ml/L.
Matérias-primas: Ácido bórico, ureia e água.
Agente complexante: Hidroxiaminas

Nitrogênio (N)

1%

13,30 g/L

Boro (B)

10%

133 g/L

Registro no MAPA sob nº:
SP 002873-8/.000170

0902126
0902127
0902128

- Não é toxico e não oferece riscos ao meio
ambiente.

12x1 L
4x5 L
1x25 L

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Realizar as pulverizações nos horários do dia de temperaturas mais amenas, evitando condições de sol intenso, altas temperaturas ou chuvas.

CULTURAS
SOJA
FEIJÃO
DEMAIS LEGUMINOSAS
CITROS
CAFÉ
FRUTÍFERAS EM GERAL
TOMATE
PIMENTÃO
BATATA
PEPINO
MELÃO
MELANCIA
MORANGO
FLORES
HORTALIÇAS.

DOSE POR
HECTARE

DOSE POR
100 L ÁGUA

ÉPOCA DE APLICAÇÃO

0,5 - 1 L

0,5 - 1 L

Realizar aplicações quinzenais à partir do florescimento.

1a2L

50 a 100 ml

2 a 4 aplicações anuais, iniciando no florescimento e as demais repetindo a cada 20 dias.

1 a 1,5 L

200 a 300 ml

Realizar aplicações semanais. Iniciar 15 dias após o transplante.

*Não utilizar doses superiores por volume de água por hectare.
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“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.

PRODUTO

CaB Plus

Fertilizante foliar fluído, fonte de nitrogênio, cálcio e boro
às culturas. O Cab Plus ó produzido com ácido Bórico e
cloreto de cálcio, destacando-se pela eficiência no
fornecimento destes nutrientes as plantas.
BENEFÍCIOS:
- Promove maior enraizamento;
- Promove plantas mais resistentes;
- Melhora o fornecimento do nutriente as culturas;
- Promove uma melhor formação de frutos e peso de grãos;

GARANTIAS:

Nutrientes solúveis em água.
Densidade: 1,42 g/ml.
Natureza física: Fluído - suspensão
FERTILIZANTE MINERAL MISTO
Modo de Aplicação: Via foliar.
Matérias Primas: Ácido bórico, solução de cloreto de cálcio, ureia e água.
Agente Complexante: Hidroxiamina
Aditivos: 16,00% estabilizate e 0,05% marcador.
Maior relação soluto/solvente para aplicação: 30 ml/L.

2%

28,40 g/L

Cálcio (Ca)

8%

113,60 g/L

Borro (B)

2%

28,40 g/L

PH DO PRODUTO:
4,5 a 5,5
Registro no MAPA sob nº:
SP 002873-8.000230

0902129

12x1 L

0902130

4x5 L

0902131

1x25 L

- Não é toxico e não oferece riscos ao meio
ambiente.

RECOMENDAÇÕES DE USO
- Realizar as pulverizações nos horários do dia de temperaturas mais amenas, evitando condições de sol intenso, altas temperaturas ou chuvas.

CULTURAS
ALHO
CEBOLA
CENOURA
BATATA
CAFÉ
CITROS
FLORES E PLANTAS
ORNAMENTAIS
HORTALIÇAS FOLHOSAS
MAÇÃ
PERA
PÊSSEGO
DEMAIS FRUTEIRAS
TEMPERADAS
SOJA
FEIJÃO
ARROZ
DEMAIS CEREAIS
TOMATE
PIMENTÃO
DEMAIS HORTALIÇAS
COM FRUTOS
VIDEIRA EM PRODUÇÃO

DOSE POR
HECTARE

DOSE POR
100 L ÁGUA

ÉPOCA DE APLICAÇÃO

1a2L

300 ml

Aplicações quinzenais iniciando 15 dias após o transplante das mudas ou da emergência.

1a2L
2a4L
2a4L

500 ml
500 ml a 1 L
150 a 300 ml

Aplicações quinzenais iniciando antes do florescimento e até a completa formação dos tubérculos.
2 aplicações anuais, pré e pós-florada.
Aplicações em pré e pós-florada e no desenvolvimento dos frutos.

1a 2 L

300 a 500 ml

Aplicações quinzenais.

1a2L

300 a 500 ml

Aplicações semanais iniciando a partir do 15ª dia após o transplante.

1,5 a 3 L

300 a 500 ml

2a3L

2a3L

1 a 2L

300 a 500 ml

Aplicações semanais iniciando antes do florescimento e até final da colheita. Aplicações dirigidas aos frutos.

2L

300 a 500 ml

4 aplicações anuais antes da florada, no chumbinho, pós-raleio e no amoleciemnto das bagas.

Aplicações em pré e pós-florada e no desenolvimento dos frutos.

2 aplicações: pré e pó-florada.

*Não utilizar doses superiores por volume de água por hectare.
“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.

NUTRIÇÃO FOLIAR

INFORMAÇÕES GERAIS

Nitrogênio (N)
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PRODUTO

CÁLCIO 43

Fertilizante mineral misto, fluido, em suspensão, com alta
concentração de cálcio, para uso no solo. Cada litro do
CÁLCIO 43® contém 435 g de Ca. O CÁLCIO 43® é
produzido a partir de carbonato de cálcio.Fertilizante
mineral misto, fluido, em suspensão, com alta concentração
de cálcio, para uso no solo. Cada litro do CÁLCIO 43®
contém 435 g de Ca. O CÁLCIO 43® é produzido a partir de
carbonato de cálcio.
INFORMAÇÕES GERAIS

NUTRIÇÃO FOLIAR

Natureza física: Fluído - Suspensão concentrada
Densidade: 1,74 g/ml
Fertilizante mineral misto
Modo de aplicação: via solo e via foliar
Maior relaçãosoluto/solvente para aplicação: 10 ml/L.
Matérias-primas: Carbonato de cálcio, ureia e água
Aditivos: 0,63% de tensoativos e 4,50% de espessante. Contém 62% de carbonato
de cálcio.

GARANTIAS:
Nitrogênio (N teor total)

1%

17,40 g/L

Cálcio (Ca)

25 %

435 g/L

PH DO PRODUTO:
8 a 11
- Não é toxico e não oferece riscos ao meio
ambiente.

Registro no MAPA sob nº:
SP 002873-8.000081

0902113
0902114

12x1 L
4x5 L

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Realizar as pulverizações nos horários do dia de temperaturas mais amenas, evitando condições de sol intenso, altas temperaturas ou chuvas.

CULTURAS
ALGODÃO
ARROZ
CEVADA
GIRASSOL
MILHO
SORGO
TRIGO
ALHO
BATATA
CEBOLA
HORTALIÇAS EM GERAL
CAFÉ EM PRODUÇÃO
CITROS
DEMAIS FRUTÍFERAS EM
PRODUÇÃO
SOJA
AMENDOIM
FEIJOEIRO
DEMAIS LEGUMINOSAS
TOMATE ESTAQUEADO
BERINGELA
PIMENTÃO
DEMAIS HORTALIÇAS COM
FRUTOS

DOSE POR
HECTARE

DOSE POR
100 L ÁGUA

ÉPOCA DE APLICAÇÃO

1a2L

1a4L

Via solo: aplicar no sulco do plantio, diluido entre 50 a 100 L/ha.

0,5 a 1 L

0,5 a 1L

Duas aplicações anuais: Inicio e após o florescimento.

1a2L

1a4L

Via solo: aplicar no sulco do plantio, diluido entre 50 a 100 L/ha.

0,5 a 1 L

0,2 a 0,5 L

Aplicações quinzenais iniciando 15 dias após o transplante das mudas ou emergência.

5 a 15 L
1 a 1,5 L

5 a 15 L
0,25 a 0,4 L

Via drench na projeção da copa no inicio da estação das chuvas.
2 aplicações anuais: antes e após florescimento
Via drench na projeção da copa no inicio da estação das chuvas.

5 a 15 L

5 a 15 L

1 a 1,5 L

0,05 a 0,07 L

1a2L

1a4L

0,5 a 1 L

0,5 a 1 L

2a4L

2a4L

0,5 a 1 L

0,02 a 0,04 L

2 aplicações anuais: antes e após florescimento
Via solo: aplicar no sulco do plantio, diluido entre 50 a 100 L/ha.
2 aplicações anuais: antes e após florescimento
Via solo: aplicar no sulco de plantio, diluindo entre 50 e 100 L/ha
Aplicações semanais iniciando antes do florescimento e até o final da colheita. Aplicações direcionadas aos frutos.

*Não utilizar doses superiores por volume de água por hectare.
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“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.

PRODUTO

CoMo

Fertilizante fluído, fonte de cobalto e molibdênio às
culturas. Podem ser aplicados na fertilização das sementes
e/ou em pulverizações foliares na fase vegetativa.
BENEFÍCIOS:
- O Mo atua na fixação biológica do nitrogênio (FBN). O Mo é constituinte da
enzina nitrogenase, responsável pela conversão do nitrogênio atmosférico
(N2) em amônia (N-NH3), que posteriormente é incorporado em compostos
orgânicos nitrogenados;
- Melhora o metabolismo do nitrogênio. O Mo é constituinte da enzima
redutase do nitrato, responsável pela conversão do nitrato (N-NO3-) à nitrito
(N-NO2-) que posteriormente é incorporado em compostos orgânicos
nitrogenados, dentre os quais os aminoácidos;

Cobalto (Co)

1%

13,50 g/L

Cobalto (Co) - Solúvel em ac. cítrico 2%

1%

13,50 g/L

Molibdênio (Mo)

10%

135 g/L

Molibdênio (Mo) - Solúvel em ac. cítrico 2%

10%

135 g/L

PH DO PRODUTO:
5,5 a 7
Registro no MAPA sob nº:
SP 002873-8.000383

0902107

12x1 L

0902108

4x5 L

0902109

1x25 L

- Não é toxico e não oferece riscos ao meio
ambiente.

RECOMENDAÇÕES DE USO
- Realizar as pulverizações nos horários do dia de temperaturas mais amenas, evitando condições de sol intenso, altas temperaturas ou chuvas.

CULTURAS
CITROS
CAFÉ
COUVE-FLOR
BRÓCOLIS
REPOLHO
FLORES E PLANTAS
ORNAMENTAIS
HORTALIÇAS FOLHOSAS
MELÃO
MELANCIA
TOMATE
PIMENTÃO
DEMAIS HORTALIÇAS
COM FRUTOS
UVA
MAÇÃ
PÊRA
PÊSSEGO
DEMAIS FRUTÍFERAS
SOJA
FEIJÃO
MILHO

DOSE POR
HECTARE

DOSE POR
100 L ÁGUA

ÉPOCA DE APLICAÇÃO

200 a 400 ml

100 a 200 ml

Aplicação foliar: Uma aplicação anual antes do florecimento.

100 a 200 ml

100 a 200 ml

Aplicação foliar: 3 a 4 aplicações, a primeira antes do transplante e as demais antes da formação da “cabeça”.

25 a 50 ml

25 a 50 ml

Aplicação foliar: Uma a duas aplicações no período vegetativo.

25 a 50 ml

25 a 50 ml

Aplicção foliar: Uma ou duas aplicações durante o desenvolvimento inicial.

100 a 200 ml

100 a 200 ml

Aplicação foliar: Uma a duas aplicações após o transplante.

100 a 200 ml

100 a 200 ml

Aplicação foliar: Três aplicações durante o ciclo da cultura com intervalos de 15 dias.

100 a 200 ml

100 a 200 ml

Aplicação foliar: Uma aplicação no inicio do período vegetativo da cultura.

100 a 200 ml/ha
200 a 400 ml/ha
100 a 300 ml/ha

NUTRIÇÃO FOLIAR

INFORMAÇÕES GERAIS
Nutrientes solúveis em água.
Densidade: 1,35 g/ml.
Índice salino: 22,76%
EC (maior relação soluto/solvente para aplicação: 45,55 mS/cm.
Natureza física: Fluído - solução
FERTILIZANTE MINERAL MISTO
Modo de Aplicação: Via foliar e via semente
Maior aplicação .
Matérias Primas: Ácido bórico, solução de cloreto de cálcio, ureia e água.

GARANTIAS:

Aplicação via semente na quantidade suficiente para o plantio de 1 ha.
Aplicação foliar: Ente 20 a 30 dias após a emergência (V3 a V5).
Aplicar 25 a 30 dias após a emergência.

*Não utilizar doses superiores por volume de água por hectare.
“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.
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PRODUTO

MANGANÊS RR

Fertilizante foliar fluído, fonte de manganês solúvel em
água à cultura da soja. Possui alto teor de manganês,
nutriente mais frequentemente limitante ao
desenvolvimento da soja nos solos.
BENEFÍCIOS:
- Formulação líquida
- Facilita o manuseio e a aplicação do produto, otimizando a mão-de-obra;
- Manganês ligados ao íon sulfato;
- Menor probabilidade de ocorrer fitotoxicidade dos micronutrientes na soja;
- Acidifica a calda de pulverização
- Aumenta a eficiência agronômica dos fertilizantes foliares solúveis em água;
GARANTIAS:
- Matérias-primas de alta qualidade, isentas de impurezas e solúveis em água
Nitrogênio (N)
- Não entopem os filtros e os bicos dos pulverizadores, facilitando as
Enxofre (S)
pulverizações
Manganês (Mn)

INFORMAÇÕES GERAIS

1%

13,1 g/L

4%

52,4 g/L

7%

91,7 g/L

PH DO PRODUTO:

Nutrientes solúveis em água
Natureza física: Fluído - solução
Densidade: 1,31 g/ml
Fertilizante mineral misto
Modo de aplicação: Via foliar
Maior relaçãosoluto/solvente para aplicação: 20 ml/L.
Matérias-primas: Sulfato de manganês, ureia e água.
Aditivos: 11% de Acidificante

0,1 a 1,5
- Não é toxico e não oferece riscos ao meio
ambiente.

Registro no MAPA sob nº:
SP 002873-8.000266

0902122
0902123

4x5 L
1x25 L

NUTRIÇÃO FOLIAR

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Realizar as pulverizações nos horários do dia de temperaturas mais amenas, evitando condições de sol intenso, altas temperaturas ou chuvas.

CULTURAS
CITROS
CAFÉ
FRUTÍFERAS EM GERAL
ARROZ
TRIGO
CEVADA
HORTALIÇAS EM GERAL
PEPINO
MELÃO
MELANCIA
TOMATE
PIMENTÃO
BATATA
DEMAIS HORTALIÇAS
COM FRUTOS
UVA
MAÇÃ
PERA
PÊSSEGO
DEMAIS FRUTÍFERAS
SOJA
FEIJÃO
MILHO
VIVEIROS
ROSAS
FLORES ORNAMENTAIS
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DOSE POR
HECTARE

DOSE POR
100 L ÁGUA

0,5 a 1 L

ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Aplicar o produto com intervalo de 30 dias, ou de acordo com a necessiade da cultura.

1a 2 L

0,5 a 1 L

Aplicar o produto com intervalo de 30 dias, ou de acordo com a necessiade da cultura.

1L

200 a 500 ml

Aplicar o produto com intervalo de 30 dias, ou de acordo com a necessiade da cultura.

1a2L

1a2L

1L

100 a 200 ml

1a2L

200 a 500 ml

1a2L

200 a 500 ml

1a2L

200 a 500 L

1a2L

1a2L

3 aplicações entre 20 a 30 dias após a emergência, antes do florescimento e no início da formação das vagens.

1a 2 L

1a2L

Entre V4 e V8.

2a4L

Entre os 20 e 30 dias após a emergência e repetir 15 dias após.

Após o transplante, aplicar com intervalos de 40 dias, ou de acordo com as necessidades da cultura.
Para o morangueiro, após o transplante aplicar com intervalos de 20 dias.

3 a 4 aplicações anuais.

Aplicar 100 ml/100 litros de água, com intervalos de 10 a 15 dias e de acordo com o desenvolvimento da cultura e suas necessidades

*Não utilizar doses superiores por volume de água por hectare.
“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.

PRODUTO

N39

Fertilizante foliar fluido, fonte de nitrogênio às culturas,
com uma formulação diferenciada. Cada litro de N39
contém 390 g de N.
BENEFÍCIOS:
- Formulação líquida, facilitando o manuseio e a aplicação do produto;
- Não causa fitotoxicidade nas culturas. O nitrogênio está presente na forma
de nitrato de amônio e ureia, prontamente disponível;
- Promove um aporte de nitrogênio na fase de maior demanda pelas
culturas, auxiliando no enchimento de grãos e melhorando a produtividade;
GARANTIAS:
- Retarda a senescência das folhas no final do ciclo das culturas,
Nitrogênio (N)
aumentando a taxa fotossintética;
INFORMAÇÕES GERAIS

PH DO PRODUTO:

Nutrientes solúveis em água.
Densidade: 1,30 g/ml.
Natureza física: Fluído - solução
FERTILIZANTE MINERAL MISTO
Modo de Aplicação: Via foliar
Maior relação soluto/solvente para aplicação: 30 ml/L
Matérias Primas: Solução nitrogenada, ureia e água
Aditivo: 0,0026% de marcador.

5a7

30 %

Registro no MAPA sob nº:
SP 002873-8.000271

0902110

12x1 L

0902111

4x5 L

0902112

1x25 L

390 g/L

- Não é toxico e não oferece riscos ao meio
ambiente.

- Realizar as pulverizações nos horários do dia de temperaturas mais amenas, evitando condições de sol intenso, altas temperaturas ou chuvas.

CULTURAS
CITROS
CAFÉ
FRUTÍFERAS EM GERAL
ARROZ
TRIGO
CEVADA
HORTALIÇAS EM GERAL
PEPINO
MELÃO
MELANCIA
TOMATE
PIMENTÃO
BATATA
DEMAIS HORTALIÇAS
COM FRUTOS
UVA
MAÇÃ
PERA
PÊSSEGO
DEMAIS FRUTÍFERAS
SOJA
FEIJÃO
MILHO
VIVEIROS
ROSAS
FLORES ORNAMENTAIS

DOSE POR
HECTARE

DOSE POR
100 L ÁGUA

ÉPOCA DE APLICAÇÃO
3 a 4 aplicações durante o ciclo da cultura.
3 a 4 aplicações durante o ciclo da cultura.
3 a 4 aplicações durante o ciclo da cultura, iniciando-se antes do florescimento.

4a6L
1a4L
2a4L

400 ml
0,5 a 1 L
200 a 500 ml

1a3L

1a3L

1a2L

100 a 250 ml

Após o transplante, repetir 10 dias após.

1a2L

200 a 500 ml

Aplicar de acordo com a necessidade da cultura.

1a2L

200 a 400 ml

3 aplicações, 15, 30 e 45 dias após a emergência.

1a2L

200 a 400 ml

3 a 4 aplicações anuais.

1a2L

1a2L

Aplicar entre os 20 e 30 dias após a emergência e se houver necessidade, repetir antes do florescimento.

1a2L

1a2L

Entre V4 e V8.

Entre os 20 e 30 dias após a emergência e repetir 15 dias após.

NUTRIÇÃO FOLIAR

RECOMENDAÇÕES DE USO

Aplicar 50 a 100 ml/100 L água de acordo com a necessidade.

*Não utilizar doses superiores por volume de água por hectare.
“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.
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PRODUTO

PHYTOS

Fertilizantes foliar fluído, fonte de potássio para as culturas,
com formulação diferenciada.
BENEFÍCIOS:
- Produzido com fosfito de potássio;
- Maior desempenho no fornecimento do K às culturas;
- Melhora a sanidade das culturas devido a indução de fitoalexinas;
- Aumenta o florescimento e o pegamento da florada;
- Melhora a qualidade dos grãos e frutos;
- Aumenta a produtividade.
- Ph mais próximo da neutralidade, proporcionando alta compatibilidade em
GARANTIAS:
misturas e menor risco de fitotoxicidade.

NUTRIÇÃO FOLIAR

Nutrientes solúveis em água
Natureza física: Fluído - solução
Densidade: 1,50 g/ml
Fertilizante mineral misto
Nome: Fosfito de Potássio
Modo de aplicação: Via foliar
Matérias-primas: Hidróxido de Potássio, ácido fosfórico e água.
Aditivos: 1,75% de acidificante e 0,04% de conservante.
Maior relação soluto/solvente para aplicação: 10 ml/L

18

26 %

Potássio (K2o)

INFORMAÇÕES GERAIS

390 g/L

PH DO PRODUTO:
6a7
- Não é toxico e não oferece riscos ao meio
ambiente.

Registro no MAPA sob nº:
SP 002873-8.000313

0902137
0902138
0902139

12x1 L
4x5 L
1x25 L

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Realizar as pulverizações nos horários do dia de temperaturas mais amenas, evitando condições de sol intenso, altas temperaturas ou chuvas.

CULTURAS
ALHO
BATATA
CEBOLA
ARROZ
CEVADA
GIRASSOL
MILHO
SORGO
TRIGO
CAFÉ

DOSE POR
HECTARE

DOSE POR
100 L ÁGUA

ÉPOCA DE APLICAÇÃO

1L

250 a 500 ml

1L

1L

1L

200 a 500 ml

CITROS EM FORMAÇÃO

1a2L

100 a 200 ml

CITROS EM PRODUÇÃO

2a4L

100 a 200 ml

500 ml
500 ml a 1 L

500 ml
150 a 200 ml

3 a 4 aplicações anuais: início da estação das chuvas e as demais com intervalo de 45-60 dias. Em lima tahiti, realizar
pelo menos 4 aplicações na estação das chuvas.
3 a 4 aplicações anuais, iniciando antes do florescimento e as demais com intervalos de 45-60 dias. Em lima tahiti,
realizar pelo menos 4 aplicações na estação das chuvas.
3 aplicações: 20º ao 25º dia após a emergência, início do florescimento e início da formação das vagens.
3 a 4 aplicações, iniciando antes do florescimento e as demais com intervelo de 45 a 60 dias.

500 ml a 1 L

150 a 200 ml

3 a 4 aplicações, iniciando antes do florescimento e as demais com intervalo de 45 a 60 dias.

300 a 800 ml

150 a 200 ml

Aplicações quinzenais, iniciando aos 15 dias após o transplante e até a colheita.

500 ml a 1 L

500 ml a 1 L

3 aplicações: fase vegetativa, início do florescimento e início da formação das vagens.

FEIJÃO
FRUTÍFERAS EM GERAL
MAÇÃ
UVA
FRUTÍFERAS DE CAROÇO
PIMENTA
BERINJELA
TOMATE
HORTALIÇAS EM GERAL
SOJA

Aplicações quinzenais, iniciando aos 15 dias após o transplante ou emergência até o final da fase vegetativa.

2 aplicações 15º a 20º dia após a emergência e 15 dias após.

3 a 4 aplicações, iniciando antes do florescimento e as demais com intervalo de 45 a 60 dias.

*Não utilizar doses superiores por volume de água por hectare.
“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.

PRODUTO

PHYTOS PLUS

Fertilizantes foliar fluído, fonte de potássio à soja, com uma
formulação diferenciada.
BENEFÍCIOS:
- Produzido com fosfito de potássio;
- Maior desempenho no fornecimento do K as culturas;
- Melhora a sanidade das plantas devido a produção de fitoalexinas;
- Aumenta o florescimento e o pegamento da florada;
- Melhora a qualidade dos grãos e frutos;
- Aumenta a produtividade das culturas.
INFORMAÇÕES GERAIS

GARANTIAS:
Potássio (K2O)

20 %

304 g/L

PH DO PRODUTO:

Nutrientes solúveis em água.
Densidade: 1,52 g/ml.
Natureza física: Fluído - solução
FERTILIZANTE MINERAL SIMPLES
Nome: Fosfito de Potássio
Modo de Aplicação: Via foliar
Maior relação soluto/solvente para aplicação: 10 ml/L
Matérias Primas: Hidróxido de potássio e água
Aditivo: 34,97% de acidificante e 0,04% de conservante

4,5 a 5,5
Registro no MAPA sob nº:
SP 002873-8.000313

0902140

12x1 L

0902141

4x5 L

0902142

1x25 L

- Não é toxico e não oferece riscos ao meio
ambiente.

- Realizar as pulverizações nos horários do dia de temperaturas mais amenas, evitando condições de sol intenso, altas temperaturas ou chuvas.

CULTURAS
ALHO
BATATA
CEBOLA
ARROZ
CEVADA
GIRASSOL
MILHO
SORGO
TRIGO
CAFÉ
CITROS EM FORMAÇÃO
CITROS EM PRODUÇÃO
FEIJÃO
FRUTÍFERAS EM GERAL
MAÇÃ
UVA
FRUTÍFERAS DE CAROÇO
PIMENTA
BERINJELA
TOMATE
HORTALIÇAS EM GERAL
SOJA

DOSE POR
HECTARE

DOSE POR
100 L ÁGUA

1L

250 a 500 ml

1L

1L

1L

200 a 500 ml

1a2L

100 a 200 ml

ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Aplicações quinzenais, iniciando aos 15 dias após o transplante ou emergência até o final da fase vegetativo.

2 aplicações 15º a 20º dia após a emergência e 15 dias após.

3 a 4 aplicações, iniciando antes do florescimento e as demais com intervalo de 45 a 60 dias.

2a4L

100 a 200 ml

500 ml
1,5 a 2 L

500 ml
300 a 500 ml

3 a 4 aplicações anuais: início da estação das chuvas e as demais com intervalo de 45-60 dias. Em lima tahiti, realizar
pelo menos 4 aplicações na estação das chuvas.
3 a 4 aplicações anuais, iniciando antes do florescimento e as demais com intervalos de 45-60 dias. Em lima tahiti,
realizar pelo menos 4 aplicações na estação das chuvas.
3 aplicações: 20º ao 25º dia após a emergência, início do florescimento e início da formação das vagens.
3 a 4 aplicações, iniciando antes do florescimento e as demais com intervelo de 45 a 60 dias.

1,5 a 2 L

300 a 500 ml

3 a 4 aplicações, iniciando antes do florescimento e as demais com intervalo de 45 a 60 dias.

300 a 800 ml

150 a 200 ml

Aplicações quinzenais, iniciando aos 15 dias após o transplante e até a colheita.

500 ml a 1 L

500 ml a 1 L

3 aplicações: fase vegetativa, início do florescimento e início da formação das vagens.

NUTRIÇÃO FOLIAR

RECOMENDAÇÕES DE USO

*Não utilizar doses superiores por volume de água por hectare.
“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.
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PRODUTO

S MAX

Fertilizante foliar fluido, fonte de nitrogênio e enxofre às
culturas, com uma formulação diferenciada. Cada litro do S
Max® contém 144,1 g de N, 327,5 g de S e 981,06 g de sulfato
(SO4).
BENEFÍCIOS:
- Formulação líquida, facilitando o manuseio e a aplicação do produto;
- Fornece enxofre prontamente disponível nas fases de maior exigência das
culturas;
- Atua no desenvolvimento vegetativo e na frutificação das culturas;
- Atua no metabolismo do nitrogênio sendo um dos responsáveis pela síntese
dos aminoácidos (cistina, cisteína e metionina) e proteínas;
- Participa na fixação biológica do nitrogênio;
- O S é um dos responsáveis pela produção dos reguladores de crescimento
das plantas (tiamina, biotina e glutamina).
- Síntese de óleos e gorduras;
- Participa do metabolismo dos carboidratos e lipídeos;
- Aumenta a produtividade das culturas em geral, principalmente
GARANTIAS:
Leguminosas e Gramíneas.

NUTRIÇÃO FOLIAR

INFORMAÇÕES GERAIS
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Nutrientes solúveis em água
Natureza física: Fluído - solução
Densidade: 1,31 g/ml
Fertilizante mineral misto
Nome: Tiossulfato de amônio
Modo de aplicação: Via foliar
Matérias-primas: Tiossulfato de amônio
Maior relação soluto/solvente para aplicação: 30 ml/L

Nitrogênio (N)

11 %

144,10 g/L

Enxofre (S)

25 %

327,50 g/L

PH DO PRODUTO:
7a9
- Não é toxico e não oferece riscos ao meio
ambiente.

Registro no MAPA sob nº:
SP 002873-8.000238

0902124
0902125

4x5 L
25 L

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Realizar as pulverizações nos horários do dia de temperaturas mais amenas, evitando condições de sol intenso, altas temperaturas ou chuvas.

CULTURAS
ARROZ
CEVADA
TRIGO
BATATA
CAFÉ
CANOLA
CANA-DE-AÇÚCAR
CITROS
FRUTÍFERAS EM GERAL
HORTALIÇAS EM GERAL
MILHO
PASTAGEM
SOJA
FEIJÃO
DEMAIS LEGUMINOSAS

DOSE POR
HECTARE

DOSE POR
100 L ÁGUA

ÉPOCA DE APLICAÇÃO

1a3L

100 ml a 4L

Aplicar entre o 20º e o 25º dia após a emergência e se houver necessidade, repetir 15 dias após.

1a2L
2a3L
1a3L
2a3L
2a3L
2a3L
1a2L
1a 2 L
1a2L

1a2L
500 a 750 ml
1a3 L
2a3L
200 a 300 ml
300 a 500 L
300 a 500 ml
1a 2 L
1a2L

3 aplicações: 20, 35 e 50 dias após a emergência.
3 aplicações anuais iniciando após o florescimento e as demais com intervalos de 30 e 45 dias.
3 aplicações: 20, 35 e 50 dias após a emergência.
Aplicar quando as brotações estiverem com 60 a 70 cm de comprimento e se houver necessidade, repetir 15 dias após.
3 aplicações anuais iniciando após o floresciemnto e as demais com intervalos de 30 a 45 dias.
3 aplicações anuais iniciando após o floresciemnto e as demais com intervalos de 30 a 45 dias.
2 aplicações: 15 e 25 dias após o transplante.
2 aplicações: aplicar entre V10 e V12 e a segunda aplicação no pré-pensoamento.
1 aplicação no inicio da brotação.

1a3L

1a3L

Aplicar entre o 20º e o 30º dia após a emergência (V3 e V4) e repetir no inicio da formação das vagens.

*Não utilizar doses superiores por volume de água por hectare.
“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.

PRODUTO

SUPER K

- Fertilizante foliar fluido, fonte de potássio, com uma
formulação diferenciada. O Super K é produzido com
carbonato de potássio, destacando-se pela sua eficiência
agronômica no fornecimento desse nutriente às culturas.
- Produto ideal para o fornecimento de potássio via foliar. O
potássio é rapidamente absorvido pelas folhas mesmo sob
condições adversas, como baixa umidade relativa do ar.
BENEFÍCIOS:
- Formulação líquida, facilitando o manuseio e a aplicação do produto;
- Fornece potássio prontamente disponível às plantas, notadamente na fase
de maior demanda desse nutriente (frutificação);
- Maior velocidade na absorção de K pelas folhas. Possui o menor ponto de
deliquescência (POD) entre os fertilizantes potássicos;
GARANTIAS:
- Efeito tamponante, mantendo o pH das caldas de pulverização na faixa
Nitrogênio (N)
ligeiramente ácida;
- Possui baixo índice salino. Menor fitotoxicidade nas folhas;
Potássio (K2O)
- Aumenta a produtividade.

1%

15 g/L

32 %

480 g/L

PH DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES GERAIS

6a8
Registro no MAPA sob nº:
SP 002873-8.000188

0902119

12x1 L

0902120

4x5 L

0902121

1x25 L

- Não é toxico e não oferece riscos ao meio
ambiente.

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Realizar as pulverizações nos horários do dia de temperaturas mais amenas, evitando condições de sol intenso, altas temperaturas ou chuvas.

CULTURAS
ALGODÃO
ALHO
CEBOLA
ARROZ
GIRASSOL
MILHO
SORGO
TRIGO
BATATA

DOSE POR
HECTARE

DOSE POR
100 L ÁGUA

1 a 1,5 L

1 a 1,5 L

1a2L

250 a 500 ml

1 a 1,5 L

1 a 1,5 L

ÉPOCA DE APLICAÇÃO
3 a 5 a aplicações iniciando no florescimento e as demais com intervalos de 7 a 15 dias.
2 aplicações na fase reprodutiva.

1 aplicação na fase de formação dos grãos.

1a3L

500 ml a 1 L

CITROS

1a2L

100 ml

CAFÉ

1a2L

250 a 500 ml

2 aplicações na granação com intervalo de 30 dias.

1L

200 a 500 ml

2 a 3 aplicações durante o ciclo.

MORANGO

1a2L

100 a 200 ml

No inicio da maturação dos frutos.

HORTALIÇAS EM GERAL
MAÇÃ
PERA
FRUTÍFERAS EM GERAL
SOJA
AMENDOIM
FEIJÃO
TOMATE
PIMENTÃO
HORTALIÇAS COM FRUTOS

1a2L

500 ml

1 a 1,5 L

200 a 300 ml

1 a 1,5 L

1L

1 a 1,5 L

300 ml

FUMO

2 a 4 aplicações na formação dos tubérculos.
No inicio da maturação dos frutos

Aplicações quinzenais iniciando na frutificação.
2 aplicações: no inicio da formação dos frutos e a segunda, 30 dias após.

NUTRIÇÃO FOLIAR

Nutrientes solúveis em água.
Densidade: 1,50 g/ml.
Natureza física: Fluído - solução
FERTILIZANTE MINERAL SIMPLES
Modo de Aplicação: Via foliar
Maior relação soluto/solvente para aplicação: 15 ml/L
Matérias Primas: Carbonato de potássio, ureia e água.

1 a 2 aplicações na formação das vagens com intervalo de 15 dias.
3 a 5 aplicações: inicio da frutificação e as demais com intervalo de 7 a 15 dias.

*Não utilizar doses superiores por volume de água por hectare.
“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.
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PRODUTO

ZincMol

ZincMol
Fertilizante mineral misto, fluido, em suspensão, com alta
concentração de zinco e molibdênio, para uso no solo. Cada
litro do ZincMol® contém 661,5 g de Zn e 62,37 g de Mo. O
ZincMOl® é produzido a partir de óxido de zinco e trióxido
de molibdênio.
BENEFÍCIOS:
- O nutriente Zinco, promove maior enraizamento e perfilhamento, devido
ao estímulo na produção de fitohormônio AIA;
- Maior eficiência das plantas na absorção de água e nutrientes.
- As plantas tornam-se mais tolerantes aos veranicos;
- Aumenta a eficiência da adubação nitrogenada;
- Aumenta a produtividade.
- O nutriente Molibdênio exerce papel indispensável para o metabolismo do
Nitrogênio nas plantas, atuando na enzima que faz a redutase do nitrato para
nitrito,
- Formulação específica para fornecimento deste nutriente na aplicação via
fertirrigação e via foliar!
INFORMAÇÕES GERAIS
Nutrientes solúveis em água
Natureza física: Fluído - suspensão concentrada
Densidade: 1,94 g/ml
Fertilizante mineral misto
Modo de aplicação: Via foliar e via solo
Matérias-primas: Molibdato de sódio, óxido de zinco, ureia e água.
Maior relação soluto/solvente para aplicação: 30 ml/L
Aditivos: 8% de dispersante, 4,21% de espessante, 5% de tensoativo e 14% de umectante

GARANTIAS:
Nitrogênio (N teor total )

1%

19,4 g/L

Molibdênio (Mo teor total )

3,3 %

64,02 g/L

35 %
679 g/L
- Não é toxico e não oferece riscos ao meio
ambiente.

Zinco (Zn teor total)
Registro no MAPA sob nº:
SP 002873-8.000312

0902117

12x1 L

NUTRIÇÃO FOLIAR

RECOMENDAÇÕES DE USO
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- Realizar as pulverizações nos horários do dia de temperaturas mais amenas, evitando condições de sol intenso, altas temperaturas ou chuvas.

CULTURAS
ALGODÃO
ALHO
BATATA
CEBOLA
HORTALIÇAS EM GERAL
ARROZ
CEVADA
GIRASSOL
MILHO
SORGO
TRIGO
CAFÉ
CANA-DE-AÇÚCAR
CITROS

DOSE POR
HECTARE

DOSE POR
100 L ÁGUA

ÉPOCA DE APLICAÇÃO

150 a 300 ml

150 a 300 ml

2 aplicações: 20 e 35 dias após a emergência.

150 a 300 ml

50 a 100 ml

2 aplicações: 15 e 30 dias após a emergência.

150 a 300 ml

150 a 300 ml

Aplicar entre 15º eo 20º dia após a emergência e 15 dias após.

1,5 a 2,5 L
300 a 600 ml
1 a 1,5 L
300 a 600 ml
1,5 a 2,5 L
300 a 600 ml
150 a 300 ml

1,5 a 2,5 L
80 a 150 ml
2a3L
150 a 300 ml
1,5 a 2,5 L
20 a 30 ml
80 a 100 ml

Via drench na projeção da copa no início da estação das chuvas.
2 aplicações anuais: antes ou depois do florescimento e 30 dias após.
Cobrição dos toletes
Aplicar no período de maior desenvolvimento vegetativo (novembro a janeiro) e 30 dias após.
Via drench na projeção da copa no início da estação das chuvas.
2 aplicações anuais: antes ou depois do florescimento e 30 dias após.
Aplicações no início da brotação das pastagens e 60 dias após.

PASTAGENS
SOJA
AMENDOIM
150 a 300 ml
150 a 300 ml
FEIJÃO
DEMAIS LEGUMES
TOMATE ESTAQUEADO
BERINJELA
150 ml
50 ml
PIMENTÃO
DEMAIS HORTALIÇAS COM
FRUTOS
*Não utilizar doses superiores por volume de água por hectare.

Aplicações entre o 20º e o 30º dia após a emergência (V3 a V5).

4 aplicações: 15, 30, 45 e 60 dias após o transplante.

“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.

TUDO O QUE
SEU CITROS
PRECISA!

GARANTIAS E DENSIDADES DOS PRODUTOS DINUTRIX

PRODUTO

GARANTIAS

DENSIDADE
g/ml

1,13

N P2O5 K2O Ca Mg

B

Co

Cu

Fe

Mn Mo

Ni

Zn COT

%

5

6

g/L

56,5

67,80

%
1,35

S

5

8

5

g/L 67,5 108 67,5
%

0,6

0,4

0,2

0,5

1

6

8,10

5,40

2,70

6,75

13,5

81

1

10

1,33
g/L 13,30
%

133

2

8

2

113,6

28,40

1,42
g/L 28,40
%

1

25

1,74

GARANTIAS E DENSIDADES

g/L 17,40

1,35

435

%

1

10

g/L

13,50

135

%

1

4

7

52,40

91,70

1,31
g/L 13,10
%

30

g/L

390

1,30

%

26

g/L

390

%

20

g/L

304

1,50

1,52

%

11

25

1,31
g/L 144,1

327,5

%

1

32

g/L

15

480

%

1

1,50

3,3

35

64,02

679

1,94
g/L 18,90
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“Consulte sempre um engenheiro agrônomo e preste muita atenção no conteúdo das advertências presentes neste Catálogo.
“Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico”.

SOJA

TS

V1

V3

V5

R1

R2

R3

R4

R5.1

R5.3

R5.5

R6

R7

R8

V0

V2

V5

V8-V10

V12-V14

R1

R2-R3

R4

R5-R6

MATURAÇÃO

TRIGO

AFILHAMENTO

ALONGAMENTO DO COLMO

ESPIGAMENTO⁄
FLORESCIMENTO

MATURAÇÃO

PROGRAMAS NUTRICIONAIS

MILHO
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PROGRAMAS NUTRICIONAIS

ARROZ

S3

V5

V7

VF-R1

R2

R3

R4

R5

R9

CEBOLA

SEMEIO

00

26

V3

10

COLHEITA

15

20

25

30

40

65

105

135

BATATA

Estágio 03
Crescimento
Vegetativo

Estágio 04
Amontoa e tuberização

Estágio 05
Crescimento dos tubérculos

Estágio 06
Maturação dos tubérculos

PROGRAMAS NUTRICIONAIS

Estágio 01 Estágio 02
Sulco de Emergência
plantio

TOMATE

Estabelecimento
da cultura

Estágio 02
Desenvolvimento
floração e inicio da
formação dos frutos

Estágio 03
Primeira floração e inicio
da fromação dos frutos

Estágio 04
Estágio 05
Primeira fase de Inicio da Colheita
desenvolvimento
dos frutos

Estágio 06
Colheita
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PROGRAMAS NUTRICIONAIS

UVA
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1ª Folha 2 a 3 folhas
separada separadas

Florescimento

Chumbinho

Ervilha

Compactação
do cacho

Inicio da
Maturação
maturação

MORANGO

Plantio até
1º botão floral

Pré-Florescimento

Florescimento

Produção 1ª
florada

Produção 2ª
florada

Produção 3ª
florada

(A) (B) (C)
(D) (E)
(F)
(G)
(H)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(I)
A: gema dormente; B: gema inchada; C: ponta verde; D: meia polegada verde; E: meia polegada verde sem folhas; F: meia polegada de folhas
verdes; G: botão verde; H: botão rosa; I: inicio da floração; J: plena floração; K: final da floração; L: queda das pétalas; M: vingamento efetivo; N:
frutos imaturos; O: frutos maduros.

PÊSSEGO

Gema inchada
e botão rosado

Botão aberto

Plena floração

Queda de
pétalas

Inicio da
frutificação

PROGRAMAS NUTRICIONAIS

MACIEIRA

Frutos em
desenvolvimento

29

Somos uma empresa distribuidora de produtos do
Agronegócio para todo o sul do país. No mercado desde
1991, com aproximadamente 5 mil produtos em nosso
portfólio, segmentados nas divisões agropecuária,
veterinária, pet e agrícola, distribuímos as principais
marcas do mercado para uma carteira de mais de 6 mil
clientes.

MATRIZ ANTA GORDA - RS

Nossa matriz, na cidade de Anta Gorda/RS, possui mais de 8.000m2 de área
construída, e o Centro de Distribuição Avançado, na cidade de
Curitibanos/SC, aproximadamente 6.000m2. Nossas estruturas e frota própria
de 40 caminhões nos garantem a possibilidade de ofertar um amplo
portfólio e agilidade logística 48 horas. Por isso e por todo o trabalho focado
em soluções e serviços, somos reconhecidos como uma das maiores
distribuidoras do segmento.

Com a integração dos diversos canais de atendimento: consultores de
vendas, promotores, televendas e canal digital, estamos frequentemente
aperfeiçoando nossa atuação no mercado, garantindo um relacionamento
de confiança duradoura com nossos clientes. Temos como propósito integrar
soluções que façam a diferença para o Agronegócio, por meio de serviços
personalizados, inovação e excelência operacional, assegurando geração de
valor e sustentabilidade.
FILIAL CURITIBANOS -SC

@

FILIAL
MATRIZ
MATRIZ
Rodovia
Rod. BR 470,
BR 470,nº
Km 248
6265,
SN,
Rodovia
RodoviaRSRS432,
432,s/nº,
s/nº,
Bairro
Getúlio
Bom Jesus
Vargas
CEP:
CEP:
89.520-000,
89520-000,
Km
Km1,8,
1,8,Linha
LinhaTerceira
TerceiraCEP:
CEP:95.980-000
95.980-000 Bairro
Curitibanos - SC
Anta
AntaGorda-RS
Gorda-RS

