
  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES 

Ingrediente Ativo 
 
Fósforo (P2O5) 
 
Nitrogênio (N) 

   %p/p 
 
20.9 ± 1.0 
 
  5.9 ± 0.4 

CULTIVO DOSE APLICAÇÕESS/OBSERVAÇÕES  

Solanáceas (Pimenta, Tomate, 
Tomate Mexicano ou Fisális, 

Pimentão, Berinjela) 

0.5 a 2 l/ha -Iniciar com aplicações desde o transplante até a adaptação da plântula ao solo.  
-Continuar com as aplicações durante o desenvolvimento do cultivo em períodos de 15 dias até o desenvolvimento das 
frutas. 
-Em tratamentos de estresse reduzir o tempo entre aplicações. 

Cucurbitáceas (Melancia, Melão, 
Abóbora, Pepino) 

0.5 a 2 l/ha -Iniciar o tratamento quando aparecer a verdadeira segunda folha até total adaptação da plântula ao solo. 
-Continuar com aplicações de 2 l/ha durante o crescimento de guias até o desenvolvimento dos frutos. 
-Aplicar 2 l/ha depois de cada corte. 
-Em tratamentos de estresse reduzir o tempo entre aplicações. 

Crucíferas (Repolho, Brócolis, 
Couve-Flor) 

0.5 a 2 l/ha -Iniciar as aplicações de 0.5 a 1 l/ha desde o transplante até a adaptação da plântula ao campo com períodos de 7 dias 
entre aplicações. 
- 2 l/ha a cada 15 dias durante o desenvolvimento das folhas até a florada. 
- Em tratamentos de estresse reduzir o tempo entre aplicações. 

Hortaliças de bulbo:  0.5 a 2 l/ha - Iniciar as aplicações de 0.5 a 1 l/ha desde o transplante até a adaptação da plântula ao solo com períodos de 7 dias entre 
aplicações. 
- Continuar com as aplicações de 2 l/ha a cada 15 dias durante o desenvolvimento de folhas e inicio do crescimento do 
bulbo. 

Frutas Vermelhas  0.5 a 2 l/ha -Iniciar as aplicações a cada 15 dias após o termino da brotação e dar continuidade até o crescimento do fruto. 
- Em tratamentos de estresse reduzir o tempo entre aplicações. 

Mamão 0.5 a 3 l/ha -Aplicar 2 l/ha a cada 15 dias iniciando com o transplante. 
-Em condições de estresse aplicar semanalmente a quantidade de 2 l/ha. 

Banana 0.5 a 2 l/ha -Fazer duas aplicações de 2 l/ha durante o desenvolvimento vegetativo e repetir na fase de frutificação. 

Ornamentais 0.5 a 2 l/ha -Aplicação de 2 l/ha com intervalo de 8 dias iniciando na brotação e durante o desenvolvimento de talos florais. 

Frutas de Climas Temperados 
(Maça, Uva, Pêssego) 

1 a 3 l/ha -Realizar três aplicações a cada 15 dias depois da brotação, com folhas totalmente expandidas. 
- Em tratamento de estresse reduzir as aplicações a cada 7 dias até a recuperação. 

Frutas Tropicais (Cítricos, Abacaxi, 
Manga, Cacau) 

1 a 3 l/ha -Realizar três aplicações a cada 15 dias depois da brotação, iniciando nas primeiras folhas totalmente expandidas. 
- Em tratamentos de estresse reduzir o tempo entre aplicações. 

Batata 0.5 a 2 l/ha -Realizar de duas a três aplicações durante o desenvolvimento vegetativo. Iniciando quando o primeiro par de folhas 
verdadeiras saírem. 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUIMICAS 

pH: 3.0 ± 0.3 a 20 °C Forma: 
Líquido 

Cor: Marrom 

Densidade: 1.36 ± 0.03 g/cm3 a 20 
°C 

Não corrosivo. 
Não inflamável. 

PROPRIEDADES GERAIS 

Armazenamento: 
Conservar fechado 
em lugar fresco e 
seco.  

Ambiental: Não 
residual, de baixo 
impacto 

Incompatibilidade:  
Não misturar com 
fortes agentes 
oxidantes. 

Toxicidade: 
Ligeiramente 
Tóxico 

O QUE FAZ? 
Mantém e recupera o metabolismo das plantas durante e 
depois de um período de estresse causado por fatores 
ambientais ou de manejo. Induz a sínteses de osmólitos e 
moléculas energéticas mantendo ativos os processos 
enzimáticos. 
 
COMO FAZ? 
Os ECCA Carboxy induzem a síntese de poliois; 
substâncias próprias que a planta gera para se defender 
de condições estressantes. Funciona como osmólitos 
mantendo os processos enzimáticos e favorecendo a 
hidratação celular. 
O fósforo dessa formulação se incorpora ativando uma 
maior produção de moléculas energéticas de ATP. 
Em conjunto, esses mecanismos restabelecem 
rapidamente a atividade metabólica por um tempo 

prolongado. 

 

BENEFÍCIOS 

•Recupera os cultivos afetados por estresse biótico e 
abiótico. 
• Diminui perdas de rendimento ou de qualidade 
ocasionadas por situações de estresse.  
• Restabelece o vigor do cultivo depois do transplante ou 
de períodos de dormência.  
• Previne e corrige as desordens ocasionadas por um 
metabolismo deficiente de carbono, exemplo: desordem 
nutricional.  
•Diminui o efeito fito tóxico provocado por aplicações de 
agroquímicos.  
 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
Aplicar por aspersão foliar misturando com suficiente água para uma cobertura 
adequada. Este produto pode ser misturado com outros fertilizantes. 
Recomendamos fazer uma prova prévia de compatibilidade.  
Para realizar uma aplicação em aspersão, recomendamos que seja feita uma 
pré-mistura com a metade do volume a ser utilizado e posteriormente 
completar o volume total. 

 

ANTIESTRESSANTE
EEEE 


