
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ESPECIFICAÇÕES 
Ingrediente Ativo                                  p/p 
P2O5 soluvel em agua ………………..6.0% 
K2O Soluvel em agua …………………4.0% 
Carbono Orgânico Total ..................... 9.0% 
 

     
 
 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUIMICAS 
pH:6.0 a 7.0 a 20 °C Forma: Líquido Cor: Marrom 
Densidade: 1.11 g/cm3 a 20 
°C 

Não corrosivo. Não Inflamável. 

PROPRIEDADES GERAIS 
Armazenamento: 
Conservar fechado 
em lugar fresco e 
seco.  

Ambiental: 
Não 
residual.  

Incompatibilidade:  
Evitar fortes agentes 
oxidantes. 

Toxicidade: 
Ligeiramente 
Tóxico 

BENEFICIOS 
 
• Garante uma boa resposta das formulações 
microbiológicas aplicadas à raiz. 
• Favorece a colonização e o estabelecimento de 
microrganismos benéficos na rizosfera. 
• Melhora a ação preventiva de microorganismos 
antagônicos contra patógenos que afetam a raiz. 

 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
O ExuRoot é aplicado misturado com 
biopreparações de microrganismos benéficos 
(BMB) ou inoculantes, em bandejas para 
sementeira; injetado no sistema de irrigação ou em 
banda, ou polvilhado na linha de plantas. 
 
Nas bandejas, aplicar uma solução de 0,1% v/v na 
agua para umedecer o substrato ou por imersão.  
No campo aplicar uma dose de 2 L/ha juntamente 
com a dose correspondente do biopreparado ou 
inoculantes para aplicar em cada ocasião.  
Em geral, as aplicações são recomendadas a cada 2 
ou 3 semanas, desde a semeadura ou transplante e 
durante o ciclo da cultura. 
 
 ESPECIFICACÕES 
 

CARÁCTERISTICAS 

O QUE FAZ? 
 
O ExuRoot garante a boa resposta das formulações 
benéficas de microorganismos, pois otimiza o 
funcionamento da raiz, promovendo a exsudação de 
compostos que atuam como sinalizadores ou como 
fontes de carbono, aumentando a colonização 
microbiana na rizosfera. O ExuRoot é indutor de 
exsudados de raiz para uso em agricultura com sua 
formulação baseada em extratos concentrados de 
cascas agrícolas ECCA Carboxy®. 
 
COMO FAZ? 
Os ácidos aromáticos ECCA Carboxy® do Exu-Root 
promovem a atividade dos ciclos primários do 
metabolismo, que aumentam a quantidade total de 
compostos de carbono como fonte de alimento para 
microorganismos e ciclos de metabolismo 
secundário que favorecem a sinalização para 
reconhecimento entre a raiz e os microorganismos. 
Essas duas ações aumentam a colonização 
microbiana na rizosfera. 
 
 
 
 
 
 


