
    
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS 

Odor Característico 

Forma Sólido – Granulado 

Color  Marrom escuro 

Inflamabilidade Não 

Corrosividade Não 

PROPRIEDADES QUÍMICAS 

pH 6.0-8.0 a 20°C (em solução 
aquosa a 10% p/p) 

Densidade aparente 0.6 – 0.8 g/cm3 a  20 °C 

PROPRIEDADES GERAIS 
Armazenamento Mantenha os contêineres 

bem fechados.  
Mantenha os contêineres em 
uma área ventilada.  
Mantenha os contêineres em 
uma área seca. 
Evite o contato com água ou 
umidade prevenindo o 
endurecimento do produto. 

Meio Ambiente Não residual, de muito baixo 
impacto 

Incompatibilidade Não misturar com fortes 
agentes oxidantes 

Certificado Orgânico Não  

Toxicidade Ligeiramente Tóxico 

                                                                p/p               
Cálcio (Ca) ............................................ 5.0% 

Carbono Orgânico Total ...................... 16.0% 
Aditivo: 16.5% Ácidos Carboxílicos  

Nutrisorb® G esta desenhado para ser misturado com a 
maioria dos fertilizantes e produtos agroquimicos 
granulados; porém, sempre realize uma prova de 
incompatibilidade antes de realizar uma mistura. As 
misturas somente devem ser feitas com produtos 
registrados e em cultivos autorizados. 

 

BENEFICIOS 

• Maior retorno econômico por unidade de 
fertilizante aplicado.  

• Prolonga a vida produtiva do cultivo com frutos de 
alta qualidade.  

• Favorece um maior e mais equilibrado 
desenvolvimento vegetativo da planta, como 
consequência de uma melhor extração de 
nutrientes.  

• Desbloqueia nutrientes imobilizados no solo devido 
a acidificação da rizosfera.  

CARACTERÍSTICAS 

ESPECIFICAÇÕES 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
 
Nutrisorb® G se aplica misturado com fertilizantes 
granulados em esteira. Pode ser aplicado desde o 
trasplante até a frutificaçao. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCOMPATIBILIDADE 

O QUE FAZ? 
 
Induz a formaçao de pelos absorventes, favorecendo o 
desenvolvimento radicular e o processo de absorção ativa de 
nutrientes. 
 
 
 
Os ácidos ECCA Carboxy® do tipo aromático dessa formulação 
influênciam no metabolismo da raiz, gerando transportadores 
das auxinas naturais da planta e mantendo a geração de pelos 
absorventes; além de estimular o processo de bombeamento 
electrogênico conduzindo a uma maior absorçao de nutrientes 
por área superficial da raiz e por tempo. Apresentando como 
resultado uma maior extração de nutrientes da solução no solo 
e como consequência um melhor desenvolvimento do cultivo. 
 

COMO FAZ?  

 



    
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultivo Doses  
Recomendação/ Observações 

 

Solanáceas (Pimenta, 
Tomate, Pimentão, 

Berinjela) 

5 a 15 kg/ha Na irrigação por gotejamento aplicar somente de 10 a 15 kg/ha na 
mistura com a fertilização de fundo. 
Em campo aberto e com irrigação localizada, aplicar 8 a 12 kg na mistura 
com a fertilização de arranque e 5 a 7 kg/ha no cobrimento do solo ao 
redor dos talos. 

Cucurbitáceas 
(Melancia, Melão, 
Abóbora, Pepino) 

5 a 15 kg/ha Na irrigação por gotejamento aplicar somente de 10 a 15 kg/ha na 
mistura com a fertilização de fundo. 
Em campo aberto e com irrigação localizada, aplicar 8 a 12 kg na mistura 
com a fertilização de arranque e 5 a 7 kg/ha no cobrimento do solo ao 
redor dos talos. 

Crucíferas (Repolho, 
Brócolis, Couve-flor) 

5 a 15 kg/ha Na irrigação por gotejamento aplicar somente de 10 a 15 kg/ha na 
mistura com a fertilização de fundo. 
Em campo aberto e com irrigação localizada, aplicar 8 a 12 kg na mistura 
com a fertilização de arranque e 5 a 7 kg/ha no cobrimento do solo ao 
redor dos talos. 

Hortaliças de bulbo: 5 a 15 kg /ha Aplicar 10 a 15 kg na mistura com a fertilização de arranque e 7 a 10 kg/ha 
de apoio na formação do bulbo. 

Frutas vermelhas 10 a 15 kg /ha Misturado com o fertilizante no início da brotação. 

Mamão 10 a 15 kg /ha Aplicar 10 a 15 kg na mistura com a fertilização de arranque e 7 a 10 kg/ha 
no aporque no início da floração. 

Banana 10 a 15 kg /ha Aplicar 10 a 15 kg na mistura com a fertilização de arranque e 7 a 10 kg/ha 
no cobrimento do solo ao redor dos talos ou segunda fertilização. 

Ornamentais 5 a 15 kg /ha Misturado com o fertilizante no início da brotação. 

Frutas de Clima 
Temperado 

10 a 15 kg /ha Misturado com o fertilizante no início da brotação. 

Frutas Tropicais 10 a 15 kg /ha Misturado com o fertilizante na primavera ou no início da brotação. 

Batata 10 a 15 kg /ha Em mistura com a fertilização de fundo no início do ciclo. 

Aspargo 5 a 15 kg /ha Aplicar no início do crescimento livre. 

Beterraba, Cenoura 5 a 15 kg /ha Incorporado na fertilização de fundo. 

Milho 12 a 15 kg/ha Incorporado na fertilização de fundo. 

DOSE 

 


