Adubo orgânico rico em cálcio. Proveniente da combinação de vários elementos, resultando em um
produto que além de corrigir a acidez do solo, fornece nutrientes e eleva a saturação de bases (V%).
O produto contém "Húmus" e Cálcio disponibilizando ácidos orgânicos e nutrientes para as plantas.

Benefícios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corrige o pH do solo, promovendo a correção da acidez;
Aumento do teor de matéria orgânica de qualidade no solo;
Fornece NPK e micronutrientes para as plantas;
Fornece Cálcio e Magnésio para as plantas;
Ação mais rápida e prolongada;
Maior reatividade;
Melhora a performance dos fertilizantes minerais;
Promove o equilíbrio físico, químico e biológico do solo;
Aumento da CTC e da saturação de bases (V%);
Contêm substâncias húmicas (ácidos húmicos e fúlvicos).
Ministério da Agricultura MAPA - SP - 09710 10011-0 - Produto comercializado a granel

Inovação, tecnologia e sustentabilidade

em benefício da agricultura
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Testado e aprovado em uma grande variedade de culturas
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Produto homogêneo de fácil aplicação e alta eficiência agronômica, proporcionando economia na aplicação e transporte.
Recomenda-se o uso de Visafértil Cálcio como corretivo de solo na mesma dosagem recomendada para um calcário com PRNT 80%

APLICAÇÃO PADRÃO

VISAFÉRTIL CÁLCIO

Aumento na produção
22 SACAS / HECTARE

Instalação de campo LADO A LADO na cidade de Mogi-Mirim/SP, com a finalidade de destacar a eficiência do produto
Visafértil Cálcio como corretivo de solo para o cultivo de milho, em comparação ao uso de outros corretivos habituais.

Resultado obtido:
Manejo

Área (ha)

Produção (ton)

Produção (sc/ha)

PADRÃO (Corretivo Habitual)

1,7

15,68

154

Visafértil Cálcio

1,8

17,98

176

A utilização do produto VISAFÉRTIL CÁLCIO, torna-se mais eficiente para a produção pois potencializa o manejo já realizado pelo
produtor, elimina a acidez do solo, fornece ácidos orgânicos para as plantas, melhora a parte microbiológica, física e química do solo.
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