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Fertilizantes especiais ajudam 
produtores de soja orgânica 
certificada a aumentar 
a produtividade
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Nutriceler lança primeiro 
fertilizante nitrogenado 

certificado para 
agricultura orgânica 

no Brasil

SENAR-SP adota 
fertilizantes Nutriceler 

em capacitação 
sobre sistema de 
cultivo orgânico
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Manejo nutricional promoveu 27% de aumento de produtividade nas áreas 
tratadas. Foram colhidas 68 sacas por hectare com a tecnologia Nutriceler.

Fertilizantes especiais ajudam produtores de soja 
orgânica certificada a aumentar a produtividade

Um bom exemplo do for-
talecimento e expansão 

da agricultura orgânica vem da 
Fazenda São José, em Jabotica-
bal (SP). Há 15 anos o agricultor 
Paulo Eduardo Garcia começou 
a investir no cultivo orgânico 
da cana-de-açúcar. Ele viu o 
mercado crescer, se consolidar 
e se tornar ainda mais van-
tajoso do que o mercado de 
produtos convencionais. Atual-
mente, Garcia cultiva uma área 
de cerca de 300 hectares, entre 
cana-de-açúcar e soja.

O plantio da soja orgânica foi 
uma opção do agricultor para a 
rotação de cultura, que no caso 
da cana-de-açúcar, pode acon-
tecer a cada seis, até dez anos. 
“Minha principal atividade no 
cultivo orgânico sempre foi a 
cana-de-açúcar, mas comecei 
a perceber um mercado tam-
bém muito atraente para a 
soja, o que me fez ampliar as 
áreas e apostar ainda mais em 
tecnologia”, diz o agricultor.

Garcia revela que uma das 
maiores dificuldades de traba-
lhar com a produção orgânica 
foi a falta de insumos certifica-
dos. “Como sempre prezamos 
pela autenticidade do nosso 
cultivo, sem nenhum tipo de 

Os bons resultados 
obtidos  na soja da 

Fazenda São José foram 
resultados da adoção 

de fertilizantes especiais 
de alto desempenho 

certificados para 
agricultura orgânica, 

como o Koringa, 
composto por boro, zinco 

e extrato de algas. 

A soja orgânica tem sido cada vez mais procurada como uma opção 
proteica de alimento vegetal. É comumente consimuda como salada, 

pasta, e até mesmo substitui a carne em algumas receitas.

agrotóxico, sentimos uma di-
ficuldade no começo. Hoje já 
temos acesso a bons produ-
tos, como os da Nutriceler, que 
são certificados, eficientes e 
nos dão uma segurança mui-
to grande na hora de definir o 
manejo”, explica.

Com planos de aumentar 
a produção de soja orgânica, 
Garcia já está adotando ferti-
lizantes de alta tecnologia em 
seu manejo. “Quando entrei 
para o cultivo orgânico, tra-
balhávamos com caldas feitas 
na propriedade, tudo muito 
artesanal. Hoje a realidade é 
outra. Já podemos até com-
parar a produção de soja or-
gânica com a convencional. A 
produtividade superou nossas 
expectativas”, diz. Com o auxí-
lio da tecnologia Nutriceler, a 
área tratada apresentou uma 
produtividade média de 68 sa-
cas por hectare, contra 53,4 da 
área sem esta tecnologia, um 
incremento de 27% na produ-
tividade.

Garcia revela que o valor de 
mercado da soja orgânica chega 
a até 40% a mais do que a con-
vencional. A soja produzida na 
Fazenda São José vai para mer-
cados norte-americanos, euro-

peus e para o Japão. Para con-
seguir um produto de qualidade 
excelente, que pode ser comer-
cializado sem processamentos 
para uso na culinária, o produtor 
destaca que os grãos precisam 
apresentar bom tamanho e boa 
aparência, que são obtidos por 
meio de uma estratégia nutricio-
nal diferenciada.

O engenheiro agrônomo 
Paulo Lucio Martins, especia-
lista em agricultura orgânica, 
conduziu o manejo nutricional 
nas áreas de soja orgânica da 
família Garcia. Segundo Paulo, 
plantar soja após a cana-de-
-açúcar é uma boa estratégia 
quando o objetivo é reforçar 

a parte nutricional. “A soja é 
beneficiada pelo residual de 
palha que fica após a retirada 
da cana-de-açúcar. Existe um 
acúmulo de matéria orgânica 
que ajuda a deixa o solo muito 
rico”, diz.

O agrônomo explica ainda 
que os bons resultados obtidos 
com a soja na Fazenda São José 
foram resultados da adoção de 
fertilizantes especiais de alto 
desempenho certificados para 
agricultura orgânica. “Come-
çamos um trabalho nutricional 
no início do florescimento com 
o Koringa Orgânico, fertilizan-
te composto por boro, zinco e 
extrato de algas. Ele foi muito 
importante para proporcionar 
um melhor engalhamento e 
florescimento das plantas”, 
afirma Paulo Martins. O mane-
jo também contou com a apli-
cação de um mix de nutrientes, 
composto por cálcio, magné-
sio, cobre, ferro, manganês, 
molibdênio e zinco, que ajuda-
ram as plantas a atingirem um 
melhor equilíbrio nutricional, 
contribuindo assim, com o ga-
nho de produtividade.
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Nutriceler lança primeiro fertilizante nitrogenado 
certificado para agricultura orgânica no Brasil
Empresa também lança outros três fertilizantes orgânicos e completa o maior 
portfólio nacional desenvolvido e certificado para agricultura orgânica

“A falta de fontes de nitrogênio mais eficientes 
sempre foi um grande problema para quem 

trabalha com a agricultura orgânica”. 
Paulo Lúcio Martins - Engenheiro Agrônomo

Especialista em Agricultura Orgânica

A tecnologia está cada 
vez mais presente na 

agricultura orgânica. Assim 
como cresce a demanda por 
produtos de qualidade, cres-
ce também a necessidade 
do agricultor ter acesso a fer-
ramentas mais eficientes e 
vantajosas para produção. Foi 
pensando nessa necessidade, 
que a Nutriceler desenvolveu 
quatro novos fertilizantes es-
peciais para agricultura or-
gânica, todos certificados de 
acordo com normas e exigên-
cias nacionais e internacionais 
de produção.

Uma das grandes novidades 
é a fonte nitrogenada Top-N, 
primeiro fertilizante composto 
por nitrogênio orgânico certi-
ficado e desenvolvido no Bra-
sil. O engenheiro agrônomo 
e especialista em agricultura 
orgânica, Paulo Lucio Martins, 
explica que o lançamento é 
uma importante ferramenta 
para os agricultores certifica-
dos que buscam mais qualida-
de para a produção. “A falta de 
fontes de nitrogênio mais efi-
cientes sempre foi um grande 
problema para quem trabalha 
com a agricultura orgânica. O 
mercado de fertilizantes ainda 
não contava com uma tecno-
logia como essa, desenvolvida 
de acordo com as normas in-
ternacionais e nacionais exigi-
das pelas certificadoras. Agora 
o agricultor tem mais um alia-
do que vai ajuda-lo a produzir 
com mais qualidade”, explica o 
agrônomo.

O fertilizante Top-N conta 
com uma formulação dife-
renciada, com 7% nitrogênio 
e 0,5% de molibdênio em sua 

O engenheiro agrônomo e 
especialista em agricultura 

orgânica, Paulo Lúcio 
Martins, apresenta a nova 

linha de fertilizantes fluidos 
certificados para agricultura 

orgânica da Nutriceler. 
Destaque para o Top-N, 

primeiro fertilizante fluido 
nitrogenado desenvolvido 
para o mercado nacional.

composição. “Essa junção do 
molibdênio com o nitrogênio 
é bastante inteligente, uma 
vez que o molibdênio auxilia a 
planta a absorver o nitrogênio 
de forma mais eficiente”, diz 
Paulo Martins. O fertilizante 
está disponível para aplicação 
via folha.

Outro lançamento da Nu-
triceler é o Top-K, fertilizante 
composto por 7% de potássio, 
0,5% de magnésio e 2,7% de 
enxofre. “Essa é uma formula-
ção que foi desenvolvida para 
ajudar a promover mais qua-

lidade no produto final. Essa 
combinação de nutrientes vai 
ajudar no bom desenvolvi-
mento dos frutos, ressaltando 
o sabor, intensificando a cor 
e proporcionando uma boa 
aparência que renderá uma 
excelente aceitação comer-
cial. O objetivo é aumentar os 

rendimentos com o cultivo”, 
ressalta.

O Top-Sil, fertilizante com-
posto por potássio, carbono 
orgânico e enxofre. Entre 
suas ações, o produto ajuda 
a potencializar o processo de 

fotossíntese da planta, cau-
sando o engrossamento das 
folhas. “Esses benefícios aca-
bam proporcionando uma 
sanidade muito maior do cul-
tivo. É um auxílio para quem 
busca plantas vigorosas e bem 
desenvolvidas”, completa Pau-
lo Martins.

O especialista destaca tam-
bém os benefícios do fertili-
zante fluido Humiceler, que 
possui macro e micronutrien-
tes e substâncias húmicas. 
“Essa tecnologia vai oferecer 
uma potencialização na parte 
biológica do solo, provocando 
maior enraizamento dos culti-
vos e um aumento na variabi-
lidade microbiológica. Isso faz 
com que os microrganismo 
benéficos do solo sejam au-
mentados. Isso é muito im-
portante para o cultivo”, diz o 
agrônomo. O Humiceler está 
disponível para aplicação via 
solo.

Atualmente, a Nutriceler 
conta com a maior variedade 
de fertilizantes certificados 
para a agricultura orgânica no 
Brasil. São 18 produtos dife-
renciados, que aliam concei-
tos nutricionais modernos e 
formulações de alto desem-
penho.

A Nutriceler trouxe ao mercado brasileiro 18 formulações nutricionais 
de alto desempenho certificadas de acordo com os padrões nacionais 

e internacionais de qualidade para cultivo orgânico. 
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Este é o segundo ano con-
secutivo que o Serviço 

Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR-SP) utiliza os fer-
tilizantes especiais certificados 
para agricultura orgânica da 
Nutriceler como ferramenta  
em seus cursos de capacitação 
profissional para agricultores 
orgânicos. Este ano os parti-
cipantes terão acesso à capa-
citação com ênfase em Oleri-
cultura Orgânica, Produção de 
Tomate Orgânico e Produção 
de Hortaliças Orgânicas. São 
138 turmas que contam com 
até 20 participantes cada. As 
aulas começaram em março 
e terminam em outubro deste 
ano.

Durante os 16 encontros, 

Marcelo Fabiano 
Sambiase é engenheiro 
agrônomo e produtor 
orgânico há 30 anos. 
Há 17 anos ele ministra 
cursos de capacitação de 
agricultores orgânicos 
pelo SENAR-SP, e ajuda 
a difundir e fortalecer 
o sistema orgânico 
de produção. Há 4 
anos, Marcelo utiliza a 
tecnologia Nutriceler em 
seus cultivos.

SENAR-SP adota fertilizantes Nutriceler em 
capacitação sobre sistema de cultivo orgânico
Agricultores participam de curso para aprimorar a qualidade e produtividade 
dos cultivos orgânicos utilizando novas técnicas sustentáveis e eficientes

além das aulas teóricas, os par-
ticipantes também têm acesso 
à prática, onde os fertilizantes 
da Nutriceler são utilizados e 
têm sua ação observada pelos 
participantes do curso. O ins-
trutor de produção orgânica do 
SENAR-SP, o engenheiro agrô-
nomo e também produtor ru-
ral, Marcelo Fabiano Sambiase, 
explica que os cursos têm o ob-
jetivo de ensinar a produzir de 
forma eficiente e sustentável. 
“No curso vamos trabalhar mó-
dulos que abordam o preparo 
do solo, o plantio, a condução 
da planta, o controle de pra-
gas e doenças, a frutificação, 
a colheita e o beneficiamento.  
Mostramos como uma boa nu-
trição está ligada à saúde das 
plantas e também a uma maior 
produtividade”, explica.

Marcelo, que é produtor 
orgânico há 30 anos e instru-
tor do SENAR-SP há 17 anos, 
destaca que os fertilizantes da 
Nutriceler dão um importan-
te apoio tecnológico ao curso, 
com fontes nutricionais desen-
volvidas   com formulações de 
alto desempenho. “A Nutrice-
ler disponibilizou tecnologias 

certificadas bastante interes-
santes. São formulações com 
zinco, cálcio, boro, molibdênio, 
entre outros, todos fundamen-
tais para o bom desenvolvi-
mento dos cultivos”, diz. 

De acordo com o agrôno-
mo, os fertilizantes certifica-
dos da Nutriceler chamaram a 
atenção dos agricultores devi-
do à eficiência das formulações 
e a rápida resposta das plantas.  
“Conheço a tecnologia Nutrice-
ler e já venho utilizando-a em 
meus cultivos há quatro anos. 
Tenho observado que eles são 
mais eficazes que as demais 
fontes nutricionais disponí-
veis no mercado. Foi por esse 
desempenho superior que 
começamos a substituir as tra-
dicionais fontes de nutrientes 

por novas tecnologias”, afirma 
Marcelo. “São ferramentas que 
estão facilitando muito nos-
so trabalho. O resultado das 
aplicações são plantas mais 
vigorosas, saudáveis, robustas 
e, consequentemente, mais 
produtivas devido ao equilibrio 
nutricional que é obtido”, res-
salta o agrônomo.

 Para Marcelo, o curso pro-
movido pelo SENAR-SP tem um 
importante papel de capacitar e 
atrair novos adeptos ao sistema 
de cultivo orgânico certificado, 
dentro das normas  de produ-
ção sustentável. “A produção 
orgânica já pode contar com 
um suporte maior de tecnolo-
gias e a nossa ideia é apresentar 
boas tecnologias certificadas 
para produzir melhor, com mais 
qualidade e maior produtivida-
de”, comenta. Conheça esse e 
outros cursos disponibilizados 
pelo SENAR.  Acesse o site 
www.senar.org.br

Grande variedade - A Nu-
triceler é a empresa brasileira 
que reúne o maior portfólio de 
fertilizantes especiais certifica-
dos para agricultura orgânica. 
São 18 produtos, todos desen-
volvidos com formulações de 
alto desempenho, com rápida 
absorção e alta mobilidade na 
planta. 

Os participantes do 
curso terão acesso às 

tecnologias Nutriceler 
de fertilizantes 

foliares especiais 
certificados para 

agricultura orgânica. 
Os produtos são 
utilizados pelos 

agricultores em aulas 
práticas.


