


Adubo Foliar com Nanotecnologia

Segurança/Transporte/Armazenagem

• Evitar as horas mais quentes do dia;
• Manter a embalagem fechada e fora do alcance de 
 crianças e animais;
• Em caso de contato direto com os olhos ou com a pele, 
 lavar imediatamente com água em abundância;
•  No caso de ingestão procurar orientação médica;
• Durante a aplicação usar luvas, máscara e proteger os 
 olhos;
•  O produto deve ser armazenado em local seco, coberto, 
 ventilado e em temperatura ambiente;
• Certifi car-se de que o local onde será transportado 
 esteja limpo e seco;
• Manusear sempre com equipamentos de segurança
•  Uso exclusivo como Fertilizante.

Aplicação

1. Diluir 1L de Suntech® em 2.000L de água (Calda);
2. Pulverizar por nebulização uniformemente nas folhas; 
3. Deve ser utilizado em até 4 horas após a diluição;
4. Não deve ser pulverizado ao mesmo tempo com herbicidas;
5. Não utilize Suntech® em conjunto com outros agroquímicos; 
6. Evite o uso em períodos de vento, de orvalho excessivo e 
 de chuva;
7. Agite bem antes de misturar à Água.

 Suntech® é um valioso aliado do pecuarista. Foi desenvolvido com o que há de mais avançado em 
nanotecnologia. É um fertilizante foliar mineral misto de última geração. Auxilia a planta no desenvolvimento e no 
aumento da produtividade. Produto registrado pelo MAPA EI SP 81934-4, REG. PROD. MAPA: SP 81934 10000-1.
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Produto testado na Cultura de Gramíneas
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Para a formação de um pasto de engorda com gramíneas de qua-
lidade como Capim Xaraés (Brachiaria bizantha), Ruziziensis (Bra-
chiaria ruziziensis), Braquiarinha (Brachiaria decumbens), Marandú 
(Brachiaria brizantha), Tifton-85 e Coast Cross (Cynodon dactylon) 
dentre outras. 
Também ideal para pasto de leite com Capim Elefante (Pennisetum 
purpureun) e Capim Mombaça (Panicum maximun).
Também ideal para o cultivo de forrageiras como o Milheto BRS 1501 
(Pennisetum glaucum).

Fases Fenológicas 
Gramíneas

Menor Tempo de Maturação

Crescimento Vegetativo Vigoroso

Menor Senescência Partes Inferiores

Efi caz p/ Regiões com Fotoperíodo Curto

Aumento da Resistência ao “Stress Hídrico” e Aumento Radicular

Aplicação em Gramíneas

 Fase 3 - Filhos Formados
 Fase 6 - Primeiro nó colmo visível
 Fase 9 - Lígula da folha bandeira visível

Aplicação em Forrageiras 
(Milheto)

 Fase V1 - Primeira folha desenvolvida
 Fase V9 - Rápido crescimento
 Fase R2 - Enchimento dos grãos

Testes realizados em Casa de Vegetação - Atibaia - SP, com 
Coast Cross produzindo Massa Vegetal superior +63,78%
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