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Desenvolvimento lento

Objetivos: 

- Estande adequado

- Bom sistema radicular

- Plantas vigorosas

Formação de estruturas

- Fornecimento de N

- Diminuir stress causados pela aplicação de herbicidas

- Maior número possível de nós

Competição entre crescimento vegetativo x reprodutivo

Ocorre alta taxa de abortamento de botões florais e maças jovens.

Objetivo: Fixação do maior número possível de maças. Sanidade. Manejo anti-stress

- Consolidação da produção

- Maturação dos capulhos. 

- Translocação de fotoassimilados e qualidade da fibra

Importância do fornecimento de macro e micronutrientes durante todo o ciclo: a marcha de absorção dos nutrientes pelo algodoeiro segue o padrão de crescimento, aumentando consideravelmente a partir dos 30

dias da semeadura, coincidindo com a emissão dos primeiros botões florais, e alcançando uma absorção máxima diária na fase de florescimento entre 60 e 90 dias

Manejo Nutricional Supera para altas produtividades

Na cultura do algodão
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Na cultura do algodão

Estabelecimento da Cultura

Importância do fornecimento de macro e micronutrientes durante todo o ciclo: a marcha de absorção dos nutrientes pelo algodoeiro segue o padrão de crescimento, aumentando consideravelmente a partir dos 30

dias da semeadura, coincidindo com a emissão dos primeiros botões florais, e alcançando uma absorção máxima diária na fase de florescimento entre 60 e 90 dias
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Manejo Nutricional Supera - Algodão

OBJETIVO TS 30 DAE 45 DAE 60 DAE 75 DAE 90 DAE 105 DAE 120 DAE

Improver
8 mL/Kg

NUTRIÇÃO
Pr. Cotton ou Kellus Inox

2 kg/ha ou 0,5 Kg/ha 

Concorde
1 L/ha (2X)

2 kg/ha (3X)
Profol Cotton

Triplus

FISIOLÓGICOS

ADJUVANTES Helper Neutrum 0,05% Volume de Calda

0,3 L/ha (2X)

Translok
2 kg/ha (2X)

Tônus
0,5 Kg/ha (2X)

Concorde
1 L/ha (3X)

Improver no TS: Dose máxima de 120 ml/ha



Programa Nutricional Supera para altas produtividades

1. O sistema radicular do algodoeiro cresce em comprimento até a 

época do florescimento. 

2. Estádio cotiledonar: sua raiz pivotante penetra o solo rapidamente, 

podendo atingir profundidade de 25 cm ou mais.

3. Quando a parte aérea tiver aproximadamente 35 cm de altura, a 

raiz deverá estar a 90 cm de profundidade (McMICHAEL, 1990).

4. Numerosas raízes laterais aparecem formando um tapete que se 

encontra no meio das linhas, mas são relativamente superficiais:

• Raízes rasas

• Pouca eficiência

5. Objetivos: 

• Potencializar o enraizamento e vigor das plantas

• Estabelecer bom estande

Estabelecimento da cultura



IMPROVER



Ascophyllum nodosum

Foto: Mauri (2019)

Ação fisiológica

Extrato de alga

é tudo igual?



Ascophyllum nodosum

Foto: Mauri (2019)

Ação fisiológica

Condições de Desenvolvimento

• Origem: Atlântico norte

• Salinidade

• Subaquática / Seca

• Frio (congelamento) / Calor

• Extração Alcalina

Concorrentes importam da China e 

África do Sul

• Não passam por estresses e por 

isso não desenvolvem compostos 

de resistência



Precursores de Auxina

Embebição Ativação do Metabolismo
Crescimento do 

Eixo Embrionário

Importância do desenvolvimento radicular inicial

Tolerância 
Desidratação

Intolerância 
Desidratação

Emissão 
Radicular

Fase I

Fase II

Fase III

A
b

s
o

rç
ã

o
 d

e
 Á

g
u

a

Tempo

Ação fisiológica



Auxina e o enraizamento

Fase I

Fase II Fase III

Tempo
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Germinação Ácido Abscísico Giberelina Citocinina Auxina

Ação fisiológica



Desenvolvimento radicular

Hormônio Vegetal 

Composto orgânico, endógeno, que em baixas concentrações, promove, 

inibe ou modifica processos morfológicos e fisiológicos do vegetal

Triptofano é o principal precursor da Auxina

Auxina, hormônio que sinaliza desenvolvimento radicular 



Ação dos Precursores Hormonais

Sem aplicação

Cor azul indica a 
presença de citocinina

na folha



Sem aplicação

Cor azul indica a 
presença de citocinina

na folha

Com Indutores

Hormonais (Improver)

Improver aumenta a 
produção de 
citocinina pela planta.

Atividade citocínica

Ação dos Precursores Hormonais



Estimulante Sintético

(ex. Stimulate)

Sem aplicação Com Indutores

Hormonais (Improver)

Atividade citocínica

E ainda, REDUZ a 
produção natural de 
hormônio pela planta, 
podendo resultar em 
menores Produtividades

Aplicação de citocinina
sintética concentra o 
hormônio apenas na 

parte aplicadaMAIOR produção e 

distribuição na planta

= maior crescimento 

= maiores produtividades!  

Ação dos Precursores Hormonais



Programa Nutricional Supera para altas produtividades

1. Desenvolvimento lento até os 25, 30 dias.

2. Após a emergência, inicia-se o desenvolvimento 

vegetativo com formação de folhas que tem com principal 

função a interceptação da luz solar e produção de 

fotoassimilados.

3. Sistema fotossintético pouco eficiente do ponto de vista 

fisiológico (C3)

4. Estrutura do dossel proporciona distribuição irregular das 

folhas para interceptação da luz

Formação de estruturas



Programa Nutricional Supera para altas produtividades

Objetivos: 

1. Fornecer micronutrientes e aminoácidos para estimular o 

enraizamento e o bom estabelecimento inicial das plantas

2. Fornecimento de N

3. Estímulo ao engalhamento

4. Diminuir estresses iniciais (herbicidas)

Formação de estruturas



Micronutrientes blindados.
Segurança e produtividade para o seu 
cultivo.



1. Alta concentração de nutrientes

2. Micronutrientes 100% Quelato de EDTA

3. Natureza física: pó de altíssima solubilidade

4. Matérias primas nobres e de alta pureza

5. Produtos altamente estáveis em pH de 2,0 a 10,0

6. Balanço adequado para cada cultura

Características

Proteção e nutrição completa

Quelatos de alta eficiência



1. Nutrição de precisão: atingindo altíssima  eficiência em baixas doses 

aplicadas 

2. Menor volume de produto a ser transportado e armazenado

3. Menor volume de embalagens gerado para descarte

4. Altíssima translocação: atingindo os sítios de ações em toda a planta

5. Aplicação segura em mistura com qualquer defensivo no tanque do 

pulverizador

6. Máxima atividade fisiológica das plantas para o máximo potencial 

produtivo

7. Ativação dos sistemas de defesa das plantas

Benefícios

Proteção e nutrição completa

Quelatos de alta eficiência



Proteção e nutrição completa

Quelatos de alta eficiência

1. FORNECIMENTO DE: 

2. Manganês 9%  

3. Zinco 3%  

4. Fósforo 3%

5. Dose de uso: 0,3 a 0,5 kg/ha 

6. Época de aplicação: V3 a V6

7. Micronutrientes 100% Quelatados com EDTA

8. Estabilidade em pH entre 3,0 e 10,0

9. Solubilidade máx.: 6 kg / 10 litros

10.pH da calda  maior dose: 5,42



Programa Nutricional Supera para altas produtividades

Estresses e Fitotoxidez podem ocasionar:

1. Redução da eficiência fotossintética

2. Redução de crescimento

3. Maior gasto energético

4. Redução do sistema radicular

5. Aumento da probabilidade da entrada de doenças

Estresse oxidativo



Estresse oxidativo

(Biemelt; Keetman; Albrecht, 1998; Mittler, 2002) (Apel; Hirt, 2004)

ERO‘s
 H2O2

 O2
-


1O2

Rompimento de 

membranas, ácidos 

nucleicos e proteínas

Deficiência de

Mg, Fe, Zn, Cu e Mn

Equivalentes

redutores

Eficiência do 

aproveitamento de 

energia luminosa



Para reduzir estas perdas

A Compass Minerals – Plant Nutrition

desenvolveu uma tecnologia especial, 

que recupera sua produção em 

situações adversas

aminoácidos17
nutrientes+8

Exclusivo complexo de aminoácidos 
e nutrientes especialmente 
balanceado para sua lavoura



A solução para situações 
adversas

Concorde



Para reduzir estas perdas

Você sabe quanto deixa de ganhar com 

as adversidades climáticas, fitotoxidez e 

outros estresses que ocorrem na sua 

lavoura?

Fitotoxidez causada 
por aplicação de 

Clorimuron + Glifosato

Veja como recuperar o
seu investimento nestas 

situações



Para reduzir estas perdas

Você sabe quanto deixa de ganhar com as 
adversidades climáticas, fitotoxidez e outros estresses 
que ocorrem na sua lavoura?

Fitotoxidez causada 
por aplicação de 
Clorimuron + Glifosato

Veja como recuperar o
seu investimento nestas situações



Situações de estresses diversos

Quando a planta passa por situações 
adversas (fitotoxidez, déficit hídrico, 

veranicos), ela tem seu metabolismo 
reduzido, o que afeta o crescimento e a 

produção
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Situações de estresses diversos

Recuperação de plantas de 
algodão após aplicação de 

Concorde

Quando se aplica Concorde, a planta 
retorna rapidamente suas  atividades 

fisiológicas, mantendo o crescimento e 
favorecendo a produção
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Recuperação 
Rápida

Aplicação 
de Concorde



Concorde: Veja as diferenças

Com ConcordeSem Concorde



Concorde: Veja as diferenças
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Além da recuperação 
após estresse, Concorde
aumenta sua produtividade

Maior absorção dos nutrientes

Maior aproveitamento do Nitrogênio

Maior fixação de flores e frutos





Garante o fornecimento de energia até o final do ciclo

1. O crescimento do algodoeiro é caracterizado por um 

aumento exponencial do número de folhas e 

estruturas reprodutivas, competindo por assimilados 

disponíveis na planta

2. Ocorre redução no crescimento vegetativo e na 

produção de botões florais.

3. Objetivos: 

• Tornar mais eficiente o uso de N pela planta

• Inibir a síntese de etileno e estimular a planta a 

permanecer verde por mais tempo.

• Obter uma planta com maior número possível de 

nós, providenciando espaço para que haja 

florescimento e produção.

Formação de estruturas



Tônus

N N

N
N

Amônio



Tônus

AmônioAmônio

H2O

Luz
CO2

Clorofila

AminoácidosCompostos 
Simples



Garante o fornecimento de energia até o final do ciclo

A redução da biossíntese de etileno mantém as folhas do 

baixeiro ativas na planta por mais tempo, garantindo o 

adequado suprimento de fotoassimilados

Formação de estruturas



Garante o fornecimento de energia até o final do ciclo

Com TônusSem Tônus



Modo de ação 

Além de Promotores Hormonais, 

Fornece nutrientes essenciais
(Quelato): Ativação da uréase na folhaNi

(Quelato): Síntese de auxinasZn

Ativação da enzima para redução do nitratoMo

(Quelato): reduz produção etilenoCo

S

Componente da clorofilaMg

P Fornece energia

Garante o fornecimento de energia até o final do ciclo



1. Competição entre crescimento vegetativo e reprodutivo

2. Uma parte das estruturas reprodutivas cai na fase de 

botão floral ou como maçã jovem, inclusive em condições 

ótimas de crescimento (ORGAZ et al., 1991)

3. A abscisão de estruturas reprodutivas é regulada pelo 

balanço entre açúcares no tecido e o teor de etileno 

(ROSOLEM, 1999).

4. Situações de deficiência hídrica e estresse osmótico 

podem levar o aumento tanto da concentração de etileno e 

ácido abscísico (ABA) - hormônios vegetais que 

participam dos processos de amadurecimento e 

envelhecimento da planta e suas estruturas, como queda 

de folhas e frutos

Pegamento floral

Programa Nutricional Supera para altas produtividades



Programa Nutricional Supera para altas produtividades

1. A abscisão de botões florais e de maças jovens é um 

fenômeno que tem ocorrência natural no algodão.

2. Quedas de até 60% das estruturas reprodutivas do algodoeiro 

são consideradas normais (OOSTERHUIS, 1999)

3. O índice de aborto de maças depende das condições 

climáticas e do grau de sombreamento.

4. Portanto o pegamento de flores em algodoeiro, não é 

eficiente!

O pegamento de flores em plantas 

de Algodoeiro é eficiente?



Programa Nutricional Supera para altas produtividades

51%

31%

18%

Flores

Folhas

Ramos

Malavolta et al. 2002

Mg

Flores consistem em

um forte dreno temporário com 

elevada

Absorção de nutrientes no período 

reprodutivo



Manejo nutricional supera para altas produtividades

1. Na falta de energia, a planta irá abortar 

seus drenos para ajustar o suprimento de 

energia.

2. A planta do algodoeiro derruba 20 a 25% 

dos botões florais e de 60 a 80 % dos 

frutos jovens, com até seis dias de idade



Entenda a importância de cada flor!

*parâmetros médios

Lavoura comercial*

83,3 mil plantas/ha

4,5 gramas/capulho

Considerando:

Espaçamento 90 cm

Média de 7,5 plantas/m

375,0 Kg algodão/ha 

15 Kg

= 25,0 

@/ha

R$ 80,00 x 10 @/ha R$ 800,00/ha

pluma (rendimento médio de 40%)

Valor @ 

15Kg



Aumente a rentabilidade 
e a produção com uma 
força tripla



Abortamento de 

estruturas reprodutivas

Por que isso Acontece?

Simples. Em função de alteração no balanço hormonal da planta!

Segundo Carlson (1987), fica claro a relação entre os baixos 

níveis de citocinina nas flores e o abortamento de flores e 

vagens.

E o que tem haver a fase de florescimento com a citocinina?

Ocorre que no florescimento as estruturas reprodutivas são um 

dreno mais forte que as raízes. É quando as raízes reduzem 

drasticamente sua produção de citocinina, resultando na redução 

do fluxo de citocinina para a parte aérea. Assim sendo, faltando 

citocinina na parte aérea, aumentam os índices de abortamento 

e consequentemente os níveis de etileno.

Abortamento de estruturas reprodutivas



A falta de citocinina na parte 

aérea, aumentam os índices de 

abortamento e consequentemente 

os níveis de etileno.

Adaptado de Carlson et al. 1987
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Abortamento de estruturas reprodutivas



Porque a abscisão acontece?

O que fisiologicamente acontece?

ETILENO AUXINA

Fatores que afetam o aumento Auxina 

o Adubação nitrogenada

o Crescimento contínuo

o Formas de N presentes na folha

o Micronutrientes

Fatores que afetam o aumento etileno 

o + ABA

o Lesão do tecido

o Doenças

o Senescência

o Déficit hídrico

o + ACC’s

Abortamento de estruturas reprodutivas



E qual a importância de altos níveis 

de auxina na fase de florescimento?

Abortamento de estruturas reprodutivas

1. Ocorre que na fase de florescimento a planta 

apresenta uma grande demanda por carboidratos e 

nutrientes.

2. E a auxina tem papel fundamental na DILATAÇÃO 

DE VASOS CONDUTORES o que significa 

transporte eficiente de carboidratos e 

fotoassimilados contidos nas folhas até as 

estruturas reprodutivas, gerando maior fixação de 

frutos.



Auxina: Retenção de flores e folhas e vagens

Balanço Auxina Etileno

Em situação de estresses, 

ocorre a redução de auxina 

e aumento dos níveis de 

etileno.

Abortamento de estruturas reprodutivas



E o que o TRIPLUS tem haver com isto?

Mo
Aldeído 

oxidase
Auxina20

Ni Acc-oxidase Etileno10 Ni Acc-oxidase

Marschner’s (2012)

30 Ácido indol-3-acético

(AIA) Auxina
Indol-3-acetaldeído

Triplus contém exclusivo 

balanço de níquel e 

molibdênio que atuam 

para modular o balanço 

hormonal para altos 

rendimentos.



Qual o efeito esperado da aplicação suplementar 

via foliar de Boro nessa fase?

Marschner et al., 1995

Boro estimula

a síntese de auxina

Mantém a planta transpirando

mesmo em dias nublados.

Melhor formação de vasos 

condutores.
MAIOR FLUXO DE CARBOIDRATOS

B (ppm) 
SOLUÇÃO

TRIPTOFANO 

(ppm)
Tempo sem suprimento 

de B (semanas)
Redução na taxa de 

transpiração (%)
-B +B

0,00 1,27 2 16

0,22 1,36 3 20

0,44 2,17 4 34

1,08 2,55 5 62



E o que o Triplus tem 

haver com isto?

Betaínas (turgescência celular);

Prolina (equilíbrio osmótico);

Polióis (riquíssima fonte de energia);

Resposta lenta à desidratação do tecido;

Mantém turgercência;

Fotossíntese;

Condutância estomática + alta em potencial 

hídrico baixo;

Aumenta a tolerância ao estresse

Compostos ANTI estresses

Programa Nutricional Supera para altas produtividades



Manejo nutricional supera para altas produtividades

Triplus possui biorreguladores 

que estimulam a diferenciação 

de gemas dormentes

Equilíbrio hormonal reduzindo 

o abortamento precoce de 

flores

Mo
Ni

B
P

Maior fixação de formação de 

vagens e frutos. Melhoria do 

transporte e utilização de 

açúcares armazenados na 

planta



Com Triplus, estímulo para 

pegamento do ponteiro

Programa Nutricional Supera para altas produtividades

Avaliação realizada em área lado-a-lado do 

cliente José Ney Lazarini

Campo Verde - MT



Com TriplusSem Triplus

Programa Nutricional Supera para altas produtividades



Programa Nutricional Supera para altas produtividades

Com TriplusSem Triplus

Avaliação realizada em área lado-a-lado do cliente José Ney Lazarini

Campo Verde - MT



Fornecimento de nutrientes 

durante todo o ciclo

Programa Nutricional Supera para altas produtividades

1. A marcha de absorção dos nutrientes pelo 

algodoeiro segue o padrão de crescimento, 

aumentando consideravelmente a partir dos 30 dias 

da semeadura, coincidindo com a emissão dos 

primeiros botões florais, e alcançando uma 

absorção máxima diária na fase de florescimento 

entre 60 e 90 dias.

2. Na planta ocorrem diversos eventos ao mesmo 

tempo, como crescimento vegetativo, aparecimento 

de gemas reprodutivas, florescimento, crescimento 

e maturação dos frutos.

3. Importante o fornecimento de macro e 

micronutrientes durante todo o ciclo 



Tudo que você precisa em 
fertilizante via foliar.



Entenda a importância de cada nutriente 

Durante o desenvolvimento do fruto, este torna-se o principal
dreno de N na planta e, consequentemente, ocorre a
redistribuição do N das folhas e caules para os frutos (Rosolem
& Mikkelsen, 1989).

N

P

Responsável pela boa polinização e frutificação das plantas.

Regulariza a maturação e abertura dos frutos (maçã).

Importante na formação de flores, menor crescimento

vegetativo e maturação uniforme (Grespan et al., 1999).

K

Participa no metabolismo de carboidratos (componentes da

fibra), influenciando diretamente a produtividade do algodoeiro,

através do aumento do diâmetro médio das maçãs, do peso

dos capulhos e pela redução de doenças e pragas (STAUT;

ATHAYDE, 1999)

S

Faz parte da clorofila e da maioria das proteínas da planta.

Desempenha funções estruturais e metabólicas (VITTI et al.,

2006). Ele participa de aminoácidos essenciais: a cistina, a

metionina e a cisteína (MALAVOLTA et al., 1997; VITTI et al.,

2006; RAIJ, 2011);

Mg

Entre as principais funções do magnésio nas plantas destaca-

se a sua participação na clorofila, na qual o Mg corresponde a

2,7 % do peso molecular; o Mg é também ativador de um

grande número de enzimas.

B

É o micronutriente mais exigido pelo algodoeiro. Regulariza o 

ciclo e o tamanho das plantas, bem como aumenta o peso dos 

capulhos e das sementes e melhora certas qualidades das 

fibras, tais como comprimento e maturidade (Staut et al., 2001)

Cu
Proporciona aumento do número  e do tamanho das maçãs por 

planta, além de contribuir para pequenos incrementos na 

cultura do algodão. (Grespan et al., 1999)

Mo
A função mais importante do Mo nas plantas está associada 

com o metabolismo do nitrogênio. Esta função está relacionada 

à ativação enzimática, principalmente com as enzimas 

nitrogenases e redução do nitrato.

Zn
Tem como principal função, atuar na produção e no 

metabolismo da auxina. (Grespan et al., 1999)

Mn
Encontra-se diretamente relacionado com o nível de

fotossíntese na planta. O Mn acelera a germinação e aumenta

a resistência das plantas à seca, beneficiando o sistema

radicular.



O Profol Cotton apresenta a soma total de 

46,01% 

Macronutrientes (%) Micronutrientes (%)

PROFOL
COTTON

N P2O5 K2 S Mg B Cu Mn Mo Zn

7 13 9 7,76 0,61 3,6 0,72 2,4 0,72 1,2

o Nutrição completa em um único produto

o Produto de altíssima solubilidade

o Alta concentração de nutrientes

o Aumento de fotossíntese e produção

de garantia de nutrientes 

balanceados da seguinte forma:

Fornecimento de nutrientes 

durante todo o ciclo

Programa Nutricional Supera para altas produtividades



Programa Nutricional Supera para altas produtividades

Constituição da fibra:

1. Início do desenvolvimento até 10 dias antes da antese: 

2. 30% de açucares

3. 15% de proteínas

4. Somente 12 % de celulose

5. Ao final do desenvolvimento (40 a 50 dias) cerca de 90% é celulose 

(PARRY 1982).

6. A celulose é um carboidrato, formado por monômeros de glicose 

gerados à partir da energia solar cristalizada (mediada pela clorofila) no 

processo fotossintético. 

7. O magnésio faz parte da molécula de clorofila, por isso é essencial sua 

presença para que a planta faça fotossíntese.

Fase de maturação



Para uma maior, rentabilidade 
é preciso agir no momento 
certo.



A influência do Magnésio no processo de maturação

Em condições de carência de Mg, há dificuldade na translocação de 

carboidratos para a raiz, prejudicando o crescimento radicular, cuja 

deficiência, por sua vez, reduzirá a absorção de outros nutrientes. 

A deficiência de Mg começa no nível molecular, e as folhas expostas ao 

sol localizadas perto dos frutos caem prematuramente.

Existe uma faixa de deficiência marginal, latente, ou “fome oculta”, em 

que os sintomas não são visíveis, mas que têm forte impacto negativo 

sobre a produção. Por isso, o conteúdo de Mg tem de ser 

continuamente monitorado. “

Retirada da publicação: O algodoeiro e os estresses abióticos: temperatura, luz, água e nutrientes (IMA, 2014)

Fase de maturação



Magnésio no processo

de maturação
Os fundamentos científicos que suportam 

este tipo de nutrição foliar baseiam-se no fato 

de que, do início do estádio reprodutivo até a 

maturação, a atividade radicular e a absorção 

diminuem ao mesmo tempo em que há 

grande translocação de nutrientes das folhas 

para as estruturas reprodutivas em formação 

(Borkert,1987).

Programa Nutricional Supera para altas produtividades



Auxiliar a planta a gerir a

formação das maças e capulhos

Aumento na síntese de açúcares

Disponibiliza energia para o processo

Redução de estresses

Fornece nutrientes específicos para esta fase



A influência do Magnésio no processo de maturação

O Algodoeiro apresenta baixíssima taxa de

translocação de assimilados via floema e,

consequente acumulação de amido nas

folhas, que pode inclusive causar ruptura das

membranas internas dos cloroplastos e servir

de alimento para pragas e organismos

responsáveis por doenças. Ex: mosca-

branca

Efeito
Fluxo de CH2O

(mg g-1 MS 8 horas)

Normal 3,4

Falta de K 1,6

Falta de Mg 0,7

CakmaK et al., 1994

Garantias (%)

N P2O5 K2O Mg B

TRANSLOK 5,0% 10,0% 20,0% 8,5% 1,5%



Resultados de 
campo



Resultados de campo

RTVs Lucas Lopes e Maurício Lodi e Revenda Agrisul

+ 12@/ha
275@/ha

Profol 
Produtividade +
Profol Cotton

263@/ha

Padrão Produtor

Marisa Bortolini

Fazenda Santo Expedito 

Jaciara MT

Safrinha 2016.2017

Tratamento:

Profol Produtividade 2 kg/ha (1 x aos 30 DAE)

Profol Cotton 18 kg/ha (9 x 2kg/há dos 40 aos 130 DAE)

Variedade Bayer 975



RTVs Lucas Lopes e Maurício Lodi e Revenda Agrisul

+ 31,54@/ha

Resultados de campo

289,80@/ha

Profol 
Produtividade +
Profol Cotton

258,26@/ha

Tratamento:

Profol Produtividade 2 kg/ha (1 x aos 30 DAE)

Profol Cotton 18 kg/ha (9 x 2kg/há dos 40 aos 130 DAE)

Variedade TMG 32

Karin Krause

Fazenda Flamboyan

Campo Verde, MT

Safrinha 2016.2017

Padrão Produtor



RTVs Lucas Lopes e Maurício Lodi e Revenda Agrisul

+ 22,8@/ha

Resultados de campo

334@/ha

Profol 
Produtividade +
Profol Cotton

311,2@/ha

Tratamento:

Profol Produtividade 2 kg/ha (1 x aos 30 DAE)

Profol Cotton 18 kg/ha (9 x 2kg/há dos 40 aos 130 DAE)

Variedade Bayer 975

Vitor Vesz

Fazenda Vale Verde 

Campo Verde, MT

Safrinha 2016/17

Padrão Produtor



RTVs Lucas Lopes e Maurício Lodi e Revenda Agrisul

Resultados de campo

313@/ha

Profol 
Produtividade +
Profol Cotton

284,8@/ha

Tratamento:

Profol Produtividade 2 kg/ha (1 x aos 30 DAE)

Profol Cotton 18 kg/ha (9 x 2kg/há dos 40 aos 130 DAE)

Variedade Bayer 975

Milton Júnior Garbúgio

Fazenda Lagoa Dourada 

Campo Verde MT

Safrinha 2016/17

Padrão Produtor

+ 22,8@/ha



CDM Isaac Martins e RTV Leandro Carlos

+ 12,5@/ha

Resultados de campo

373,7@/ha

Programa 
Nutricional Supera

361,2@/ha

Irmãos Martelli

Fazenda Horizonte

Campo Novo do Parecis MT

Safrinha 2018/19

Padrão Produtor



CDM Isaac Martins e RTVs Felipe Ritt e Antônio Pitton

+ 15@/ha

Resultados de campo

323,0@/ha

Programa 
Nutricional Supera

308,0@/ha

Agrícola Dourado

Fazenda Agrícola Dourado

Nortelândia MT

Safrinha 2018/19

Padrão Produtor



RTV Luana

+ 16,3@/ha

Resultados de campo

327,3@/ha

343,60@/ha

Profol Cotton

Tratamento:

Profol Cotton 8 kg/ha

Daniel Franciosi

Fazenda Santo Expedito 

Jaborandi, BA

Safrinha 2018/19

Padrão Produtor



RTV Mailson

+ 26,1@/ha

Resultados de campo

324,6@/ha

Programa 
Nutricional Supera

298,5@/ha

Darcy Fritz

Fazenda Alvorada Guilbes, PI

Safrinha 2018/19

Padrão Produtor



RTV Chico Moreno

+ 42,8@/ha

Resultados de campo

364,5@/ha

Programa 
Nutricional Supera

321,7@/ha

Grupo Schmidt Agrícola

Fazenda Rio de Janeiro Barreiras, BA

Safrinha 2018/19

Padrão Produtor



CDM Luciane Balzan

+ 38,7@/ha

Resultados de campo

356,5@/ha

Programa 
Nutricional Supera

317,8@/ha

Érico Zeni

Fazenda Mamá

Primavera do Leste MT

Safrinha 2018/19

Padrão Produtor



RTV Mayke Santana

+ 24,7@/ha

Resultados de campo

343,60@/ha

Programa 
Nutricional Supera

327,32@/ha

Sementes Tropical

Alto Garças, MT

Safrinha 2018/19

Padrão Produtor



José Ney Lazarini

Campo Verde MT

Safrinha 2018/19

+ 18@/ha

RTVs Lucas Lopes e Maurício Lodi/ CDM Luciane Balzan e Revenda Agrisul

+ 16@/ha

+ 34@/ha

Resultados de campo

340@/ha

358@/ha

374@/ha

Profol Produtividade
+ Profol Cotton

+ Triplus

Padrão Produtor

Profol Produtividade
+ Profol Cotton



Resultados de campo

Peso de Capulhos

Avaliações pré-colheita

Safrinha 2018/19

Avaliações pré-colheita em áreas de lado-a-lado onde 

foi possível constatar que o manejo Compass Minerals

proporcionou um aumento do peso médio de capulhos
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José Ney Lazarini

Campo Verde - MT
Érico Zeni

Primavera do Leste - MT

Sementes Tropical

Alto Garças - MT

Peso médio de capulhos (g/capulho)



Consultoria Ceres

Primavera do Leste, MT

Safra 2018/19

• Padrão: 2 kg/ha ácido Bórico + 23 kg/ha N 

concorrente;

• Programa Nutricional Supera: 2 kg/ha Profol 

Produtividade + 18 kg/ha Profol Cotton

• Programa Nutricional Supera + Fisiológico:

• Improver (TS)

• 2 kg/ha Profol Produtividade

• 12 kg/ha Profol Cotton

• Tônus + Triplus + Concorde

• 2 kg/ha Translok

• Aplicações realizadas dos 30 aos 120 DAE
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Resultados de campo



Consultoria Ceres

Primavera do Leste MT

Safra 2018/19
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Resultados de campo

Os níveis de micronutrientes apresentaram diferença 

significativa entre os tratamentos avaliados, 

principalmente no Programa Nutricional Supera e 

Programa Nutricional Supera + Fisiológico, 

apresentando maiores níveis de B, Zn, Mn e Cu.
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Resultados de campo

Consultoria Assist

Campo Verde, MT

Safrinha 2017/18

O uso do Profol Cotton proporcionou um incremento de 

cerca de 15,0 @/ha.

Quando associamos a nutrição foliar com produtos de 

ação fisiológica o incremento foi de 24,4 @/ha.
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Resultados de campo

Consultoria Assist

Campo Verde, MT

Safrinha 2017/18

Através as avaliações e resultados abaixo é possível 

observar quais componentes de produção influenciaram 

para a diferença de produtividade obtida.
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Resultados de campo

Consultoria Assist

Campo Verde, MT

Safrinha 2018/19

O uso do Profol Cotton proporcionou um incremento de 

cerca de 12,3 @/ha.

Quando associamos a nutrição foliar com produtos de 

ação fisiológica o incremento foi de 24,9 @/ha.

• Padrão: 4 kg/ha ácido Bórico + 2 kg/ha Sulfato 

Mn + 30 kg/ha uréia;

• Programa Nutricional Supera: 2 kg/ha Profol 

Produtividade + 18 kg/ha Profol Cotton

• Programa Nutricional Supera + Fisiológico:

• Improver (TS)

• 2 kg/ha Profol Produtividade

• 12 kg/ha Profol Cotton

• Tônus + Triplus + Concorde

• 2 kg/ha Translok

• Aplicações realizadas dos 30 aos 120 DAE
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Resultados de campo

Consultoria Assist

Campo Verde, MT

Safrinha 2018/19

Através as avaliações e resultados abaixo é possível 

observar quais componentes de produção influenciaram 

para a diferença de produtividade obtida.



Manejo Nutricional Supera - Algodão

OBJETIVO TS 30 DAE 45 DAE 60 DAE 75 DAE 90 DAE 105 DAE 120 DAE

Improver
8 mL/Kg

NUTRIÇÃO
Pr. Cotton ou Kellus Inox

2 kg/ha ou 0,5 Kg/ha 

Concorde
1 L/ha (2X)

2 kg/ha (3X)
Profol Cotton

Triplus

FISIOLÓGICOS

ADJUVANTES Helper Neutrum 0,05% Volume de Calda

0,3 L/ha (2X)

Translok
2 kg/ha (2X)

Tônus
0,5 Kg/ha (2X)

Concorde
1 L/ha (3X)

Improver no TS: Dose máxima de 120 ml/ha



Obrigado!


