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Adubação fluida no sulco de plantio da soja 
ganha novos adeptos no Sudoeste Paulista
A economia e aumento da produtividade foram algumas das vantagens que 
atraíram agricultores da maior região produtora de grãos do estado de São Paulo

Quando o assunto é 
alta produtividade, 

os municípios da região 
de Itapeva se destacam 
como maiores produtores 
de grãos do estado de São 
Paulo. Além do clima e solo 
favoráveis, o interesse dos 
agricultores por novas tec-
nologias mais eficientes é o 
que faz da região uma refe-
rência nacional no cultivo de 
grãos. 

Com o intuito de melho-
rar ainda mais esse bom 
desempenho, agricultores 
“pioneiros” da região estão 
aderindo à técnica de adu-
bação fluida no sulco de 
plantio desenvolvida pela 
Nutriceler. A ideia é combi-

A praticidade do manejo com a substi-
tuição adubos sólidos pelos fluidos foi 
a vantagem que atraiu o interesse do 
sojicultor Ivan Talacimo, de Buri (SP).

nar nutrientes fundamen-
tais para a agricultura, como 
fósforo, potássio, enxofre e 
nitrogênio, em um sistema 
inovador de manejo mais 
prático e que possibilita 
maior produtividade.

De acordo com o dire-
tor técnico da Nutriceler, 
o engenheiro agrônomo 
Nelson Schreiner Junior, o 
plantio com fertilizantes 
fluidos pode proporcionar 
redução de até 90% no vo-
lume de adubo armazena-
do, transportado e aplicado. 
“Também existe redução 
do consumo de combustí-
veis, menor compactação 
de solo e melhor aprovei-
tamento da mão-de-obra. 
Sem falar no ganho opera-
cional de plantio que pode 
chegar a 25%”, destaca. De 
acordo com a capacidade 
de armazenamento dos tan-
ques, que são adptados nas 
plantadeiras, os fertilizantes 
podem render um dia intei-
ro de trabalho sem a neces-
sidade de reabastecimento.

Tecnologia – Os plantios 
foram realizado com os fer-
tilizantes  Nucleus 00-00-21 
13S e Nucleus Ophos 08-24-
00, juntamente com Maxi-
fós, à base de ácidos húmi-
cos, ácidos fúlvicos, extrato 
de algas e aminoácidos. “A 
combinação dos fertilizan-

tes é aplicada no solo por 
meio de mangueiras e bicos 
injetores direcionados ao 
sulco de plantio. Esse siste-
ma permite uma aplicação 
uniforme, sem perdas e com 
alto poder de concentração 

dos nutrientes próximo às 
sementes”, explica o agrô-
nomo.

Investimento - O municí-
pio de Buri (SP) reúne gran-
des áreas de cultivo de soja 
e lá estão muitos dos agricul-

O Pioneiro - O 
gaúcho Nelson 
Schreiner foi o 

primeiro agricultor a 
utilizar a técnica em 
sua lavoura de soja, 
em Itapeva (SP), há 
quatro anos. Atual-

mente ele segue com 
a adubação fluida 

no sulco de plan-
tio também para 

o cultivo de milho 
safrinha e trigo. 

O agricultor Geraldo Maschietto 
Junior adotou a técnica em suas 

lavouras de soja e feijão na Fazenda 
Campanina, em Itaberá (SP)
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Agricultores descrevem a tecnologia como 
mais prática, econômica e sustentável   

Em Itapeva, o sojicultor Pedro Paulo Ma-
riano substituiu 400 toneladas de adubos 

sólidos por 18 litros dos fertilizantes 
fluidos por hectare de soja. 

A praticidade do manejo com a substi-
tuição adubos sólidos pelos fluidos foi 
a vantagem que atraiu o interesse do 
sojicultor Ivan Talacimo, de Buri (SP).

O agricultor Cláudio Suda susbtituiu 
o adubo granulado pelo fuido e apro-
vou o alto rendimento do plantio e a 

rapidez das operações.

Renato Garcia aprovou as facilidades da 
adubação fluida. Ele acompanha otimista 
o desenvolvimento de sua lavoura planta 

com a tecnologia Nutriceler.
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Novos Pioneiros do Sudoeste Paulista

A técnica consiste  na 
aplicação direta da com-

binação de fertilizantes 
fluidos à base de fósforo  

(em forma de ortofosfato), 
potássio, ácidos húmicos, 
fúlvicos, extratos de algas 

e aminoácidos, que podem 
subtituir total ou parcial-
mente os adubos sólidos, 
com mais eficência. Essa 

característica deixa a técnica 
mais prática, econômica e 

sustentável.   

tores que resolveram aderir 
à nova tecnologia. O agricul-
tor Ivan Talacimo conheceu 
a técnica em safras anterio-
res e foi atraído pela pratici-
dade da operação. “Na área 
onde eu usaria uma tone-
lada de adubo granulado, 
foram utilizados apenas 60 
litros de fertilizantes fluidos. 
A economia e a praticidade 
são tão grandes, que mes-
mo que se a produtividade 
não apresentasse aumento, 
valeria a pena continuar nas 
próximas safras”, afirma o 
agricultor.

O agricultor Renato Gar-
cia viu a técnica como aliada 
para facilitar o plantio e a 
adubação em parte de sua 
lavoura de soja. “Trabalhar 
com litros ao invés de tonela-
das é uma grande vantagem. 
O adubo granulado, que é 
armazenado em bags, exige 

muita mão-de-obra. Conse-
guimos trocar as toneladas 
por poucos litros”, comemo-
ra Renato.  Com a soja já no 
início do processo de matu-
ração, Renato já consegue 
identificar melhor desenvol-
vimento na área tratada em 
relação à testemunha.

O alto rendimento dos 
insumos e a rapidez do pro-

cesso de plantio supreen-
deram o agricultor Cláudio 
Suda, que conseguiu subs-
tituir os adubos granulados 
pela tecnologia Nutriceler 
de fertilizantes fluidos.

Fronteiras – Comprovan-
do sua eficiência em diver-
sos tipos de climas e solos, a 
técnica já está presente em 
várias regiões do país, com 

áreas plantadas nos estados 
do Paraná, São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Goiás, Minas 
Gerais, Mato Grosso e Tocan-
tins. Os bons resultados na 
soja durante os quatro anos 
de tratamentos, animaram 
os agricultores que também 
estão adotando a praticida-
de do plantio para o milho, 
trigo e feijão.
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Nova tecnologia ameniza prejuízos da ação de 
altas e baixas temperaturas sobre lavouras
Resultados foram observados em lavouras em situação de extrema 
desidratação na região do Vale do São Francisco, nordeste brasileiro

A exposição de plan-
tas a altas tempe-

raturas, exceto quando o 
cultivo é feito em ambien-
te protegido, é um proble-
ma aparentemente sem 
solução para o agricultor 
que trabalha em regiões 
muito secas e quentes. 
Essa realidade é sentida 
na pele por vinicultores 
do Vale do São Francisco, 
região do nordeste brasi-
leiro de maior destaque 
em produção da fruta para 
exportação. As condições 
climáticas, que envolvem 
as altas temperaturas e 
ausência de chuvas, afe-
tam a fotossíntese e, con-
sequentemente, o desen-
volvimento das plantas, 
o que  compromete o de-

O consultor técnico Corifeu Buzetti acompanha os tratamentos 
realizados nas lavouras de uvas do Vale do São Francisco e afirma 
a eficiência da tecnologia nutricional que está proporcionando 
plantas mais bem nutridas e resistentes.

As uvas do Vale 
do São Francisco 

responderam bem ao 
tratamento com Save 

Crop, que conta com 
adição de poliflavonoi-

des, extrato de algas, 
lignosulfonatos e ami-
noácidos. A tecnologia 
auxilia diretamente no 

desenvolvimento das 
plantas 

sempenho em produtivi-
dade.

Trabalhos realizados 
em diversos pomares da 
região mostraram que a 
tecnologia do fertilizante 
líquido Save Crop, fabrica-
do pela empresa italiana 
Fertênia e importado para 
o Brasil pela Nutriceler, 

está ajudando a mudar 
essa realidade. 

Com uma formulação 
biodegradável, compos-
ta por cálcio, magnésio e 
nitrogênio, Save Crop fica 
ainda com completo com a 
adição de poliflavonoides, 
extrato de algas, lignosul-
fonatos e aminoácidos, 
que vão auxiliar direta-
mente no desenvolvimen-
to das culturas através de 
uma nutrição balanceada 
e efetiva.

 De acordo com consul-
tor técnico Corifeu Buzze-
ti, o sucesso do tratamen-
to se dá pela presença da 
Trealose, componente que 
permite devolver às plan-
tas a capacidade de sobre-
viver em condições extre-
mas de desidratação.

Corifeu explica ainda 
que o fertilizante Save 
Crop proporciona maior 
concentração interna de 
substâncias como proli-
na, betaínas e polissaca-
rídeos, que possuem ação 
anti-estresse. A proposta 
do tratamento é aumentar 
a resistência das plantas 
que enfrentam tempe-

raturas muito baixas, ou 
muito altas, as que pro-
vocam desidratação das 
plantas. “Percebemos que 
o fertilizante se mostrou 
muito eficiente no estímu-
lo das atividades metabó-
licas com a diminuição do 
estresse das plantas. Os 
resultados são fantásti-
cos”, destaca Corifeu. Para 
impedir a perda de água 
das plantas, o produto age 
formando uma película 
permanente, incolor, ino-
dora e elástica. 

“Podemos dizer que o 
Save Crop nutre a plan-
ta de maneira eficiente, 
deixando folhas, flores e 
gemas mais resistentes 
ao calor. Sua ação nutri-
cional pode durar de 10 
a 15 dias, de acordo com 
as variações de umidade e 
do crescimento da própria 
estrutura da planta”, sim-
plifica o consultor. “Os tra-
balhos realizados no Vale 
do São Francisco estão 
surpreendendo os produ-
tores de frutas. É uma so-
lução que além de eficien-
te, é prática e segura para 
aplicação”, resume.

AR
Q

U
IV

O
 N

U
TR

IC
EL

ER

ARQUIVO NUTRICELER


