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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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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



Manejo Nutricional Supera - Algodão

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

Improver
8 mL/Kg

2 kg/ha (2X)

Tônus
0,5 Kg/ha (2X)

Concorde
1 L/ha (3X)

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

Improver no TS: Dose máxima de 120 ml/ha
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Estresse oxidativo

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



Micronutrientes blindados.
Segurança e produtividade para o seu 
cultivo.



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: 0,5 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
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Atividade enzima Peroxidase: menos energia perdida

60% + 
Energia

Horas após a primeira aplicação

DSc. Evandro Binotto 
Fagan and Produquímica: 
Crop Physiology; 
Foliar application 
(Mn, Cu and Zn)
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Ferrandom e Chamel (1989)30 % +

Maior Translocação

Proteção e nutrição completa

Quelatos de alta eficiência



Adaptado Franco et. al  (2005)

Maior Translocação

Proteção e nutrição completa

Quelatos de alta eficiência



Proteção e nutrição completa

Quelatos de alta eficiência

*  Malavolta, E. et al. - XXI Congresso  Brasileiro  de Pesquisas Cafeeiras  - 1995 - Caxambú - MG

Parte da planta Cloreto       Nitrato Sulfato Quelato

-------- microgramas Zn/planta --------

Raízes 2 2 6 22

Caule e ramos abaixo 6 5 6 9

Folhas abaixo 3 7 5 30

Folhas tratadas 653 393 97 231

Caule e ramos acima 9 5 7 12

Folhas acima 12 9 8 31

Total 685 421 129 335

Fontes de Zn marcado com radiozinco*

Quelato >Complexo> SO4
2- > NO3

- > Cl-



Proteção e nutrição completa

Quelatos de alta eficiência

60 a 80 cm

SOJA

90 a 120 cm

ALGODÃO



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 



A influência de nutrição no processo de formação



A influência dos carboidratos no processo de formação



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.



Entenda a importância de cada nutriente 

Mg



Entenda a importância de cada nutriente 

Mg
Quanto mais carboidrato na flor, maior a viabilidade do pólén



Entenda a importância de cada nutriente 

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.



Entenda a importância de cada nutriente 



Tudo que você precisa em 
fertilizante via foliar.



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



A influência de nutrição no processo de formação



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



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).
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A influência dos carboidratos no processo de maturação



A influência do Magnésio no processo de maturação



A influência do Magnésio no processo de maturação



A influência do Magnésio no processo de maturação

DEFICIÊNCIA DE 
POTÁSSIO EM 

FINAL DE CICLO



A influência do Magnésio no processo de maturação

DEFICIÊNCIA DE 
MAGNÉSIO EM 
FINAL DE CICLO
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Para uma maior, rentabilidade 
é preciso agir no momento 
certo.



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%
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Campos Demonstrativos

Contagem de NOME DO PRODUTOR Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha BONIFICADO VENDIDO
CENTRO SUL GO 1
ROCARDO GOMES 1

MT CENTRO NORTE 3
MICHELI CREMA 3

MT SUL 6 1
MAYKE LIRA SANTANA 1
MARCELO OLIVEIRA 4
MAYKE LIRA 2

MT/RO 2
Jean Carlo Rodrigues de Oliveira 1
ANTÔNIO CARLOS PITTON SANTIAGO 1

BA/PI 4 4
LUANNA 1 2
MATHEUS BARBASSO 1 2
MATEUS SPOLIDORO 2

MT NORTE 2
LEANDRO/PATRICK 2

Total Geral 16 7



Compartilhar conhecimento



Obrigado!


