Soja
Programa Nutricional

D E S P E R TA ®

POWER R®

CÁLCIOLINE®

MAGLINE®

BOROLINE®
DERIVA PLUS®

P OT E N T K ®

ORGAMINOL®

CAB 102®

S TA R M A N I I ®

KMAIS II®

DERIVA TOP®

Nutrição com qualidade e tecnologia.
A linha de fertilizantes foliares Abrafol® compreendem uma nutrição focada na produtividade e qualidade da planta. Em todas as aplicações os
fertilizantes Abrafol® irão nutrir a planta de modo que o potencial da soja seja explorado e transformado em produtividade.
Resultados que transformam o campo.

www.abrafol.com.br - abrafol@abrafol.com.br - (16) 3664.5088

POSICIONAMENTO
Tratamento de Sementes

Adjuvantes - Vários Estágios

Aplicação Foliar - Florescimento

Produto

Dosagem* / Hectare

Produto

Dosagem* / 100 L

Produto

Dosagem* / Hectare

Desperta®

150 mL

Deriva Plus®

25 a 50 mL

CaB 102®

2L

Power R®

150 mL

Deriva Top®

25 a 50 mL

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
„Não permita que menores de idade
trabalhem na aplicação dos produtos.
„Mantenha fora do alcance das
crianças e dos animais domésticos.

CAB 102®
D E S P E R TA ®

®
DERIVA PLUS® DERIVA TOP

Auxilia na elongação das raízes promovendo

Proporciona um melhor sistema radicular,

Fertilizantes com alto desempenho nas

uma nutrição mais uniforme dos nutrientes nas

promovendo maior quantidade de radicelas,

pulverizações que melhoram a aplicação dos

folhas, raízes e frutos e auxiliando no

fertilizantes foliares.

pegamento da florada.

„Os produtos são de uso exclusivo na
agricultura como fertilizantes.

Aplicação Foliar - Reprodutivo

„Nunca reutilize as embalagens para
outros fins.

aumentando a capacidade de absorção da

„Leia atentamente o rótulo dos
produtos antes de usar.

água e dos nutrientes pelas plantas.

POWER R

®

Aplicação Foliar - Pós Emergente

Auxilia na estruturação da planta e melhora a
fixação do nitrogênio.

Sulco de Plantio

Produto

Dosagem* / Hectare

Produto

Dosagem* / Hectare

StarMan II®

2L

Potent K®

3L

Orgaminol®

2L

Kmais II®

3L

Dosagem* / Hectare

CálcioLine®

2L

MagLine®

1L

nutricional da soja, pois os nutrientes estão

sistema radicular, conferindo resistência em

1L

ligados ao desenvolvimento, reprodução e

situações diversas. Melhora a qualidade dos

qualidade dos grãos.

frutos, peso, resistência e brix.

BoroLine

LINE®
Produtos nanoparticulados. A absorção dos
nutrientes é gradativa ao longo do ciclo
diminuindo a fitotoxicidade.

para cada cultura de acordo com análise
química do solo e conforme as
características da região. Consulte

Produto

®

* As dosagens poderão ser ajustadas

S TA R M A N I I ®

KMAIS II®

Favorece o equilíbrio e manutenção

P OT E N T K ®

sempre um agrônomo ou representantes

Fosfito de potássio. Induz um ativo e potente

Abrafol®.

ORGAMINOL®
Fertilizante Organomineral. Contém macros e
micronutrientes que complementam a
necessidade nutricional.

Os produtos podem ser consultados no site www.abrafol.com.br ou pelo SAC: (16) 3664.5088

