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APRESENTAÇÃO
A oferta e uso de produtos naturais e biológicos na agropecuária visando à fertilização, manejo de insetos
pragas e doenças, e na pós-colheita vem crescendo nos últimos anos no DF e Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF).
Neste contexto, este catálogo busca auxiliar os produtores rurais e técnicos de campo no planejamento e
definição de estratégias para a produção agrícola contando com a utilização de insumos biológicos e naturais. Vale
ressaltar que não existem produtos “perfeitos” e que o produtor rural deverá pautar sua produção nas Boas Práticas
Agropecuárias, o que inclui, entre outros, uso de cultivares e variedades resistentes, o manejo integrado de pragas
e doenças e o manejo ecológico do solo. Por conseguinte, ocorrerá o enriquecimento do ambiente de produção em
biodiversidade, a diminuição dos problemas fitossanitários e a melhoria duradoura da fertilidade do solo.
Por fim, informamos que este catálogo será disponibilizado gratuitamente no site
http://www.emater.df.gov.br/ e constantemente atualizado.
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INTRODUÇÃO
A EMATER-DF vem estimulando agricultores e suas famílias a adotarem e/ou desenvolverem práticas
agroecológicas e orgânicas visando a otimização da produtividade agropecuária, incremento na renda, a
conservação ambiental e a produção de alimentos limpos. Destacam-se as práticas de bom planejamento da
produção incluindo rotações de culturas, fertilização equilibrada do solo, uso de adubação verde e plantas de
cobertura, biofertilizantes líquidos, composto orgânico, uso de cultivares adaptados à região, entre outros. Por outro
lado, no processo de mudança para sistemas produtivos mais ecológicos nem sempre os agricultores conseguem
elaborar todos os insumos que precisam e o sistema ainda não está suficientemente equilibrado para que haja
redução considerável na ocorrência de pragas. Desta forma, os insumos naturais e biológicos podem contribuir no
processo de mudança pela utilização de produtos menos tóxicos ao homem, ao meio ambiente e aos inimigos
naturais das pragas. Tais produtos devem fazer parte do manejo ecológico de pragas e doenças, que significa um
processo continuo na busca de solos equilibrados química, física e biologicamente, plantas adaptadas e bem
nutridas, agroecossistemas diversificados e natureza bem conservada.
A seguir são encontradas informações básicas sobre produtos naturais e biológicos, suas composições,
princípios ativos, culturas indicadas, fabricantes, representantes, revendas, entre outras informações, os quais
estão devidamente registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO
PRODUTOR RURAL ORGÂNICO
CERTIFICADO
Muitos dos insumos listados neste Catálogo são aprovados para uso na agropecuária orgânica, porém
recomendamos que os produtores rurais certificados sempre consultem sua Certificadora (Sistema Participativo ou
Certificação por Auditoria) ou sua Organização de Controle Social (OCS), pois apesar de todos os produtores
orgânicos certificados seguirem a mesma legislação (leis, instruções normativas) de produção orgânica, as
Certificadoras e OCS podem apresentar diferenças no trâmite institucional de liberação de uso dos insumos naturais
e biológicos.
Para facilitar a visualização destas informações, após o nome de cada produto comercial poderão ser
visualizados as seguintes expressões:

- Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica: significa que insumo ou agente
biológico de controle está de acordo com a Instrução Normativa MAPA nº 046/2011, sendo
obrigatória a leitura dos respectivos ANEXOS que possuem, entre outros, exigências de
autorização pela OAC ou OCS ou OPAC. Para maiores informações acesse
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/produtosfitossanitarios/produtos-fitossanitarios.

- SELO IBD Insumo Aprovado: significa que insumo foi aprovado para uso pela IBD Certificadora por Auditoria. Para maiores informações acesse http://ibd.com.br/pt/Default.aspx

- SELO ECOCERT Insumo Aprovado: significa que o insumo foi aprovado para uso
pela ECOCERT - Certificadora por Auditoria. Para maiores informações acesse
http://projetos.ecocert.com/Procurar.php

- SELO OPAC Cerrados Insumo Aprovado: significa que o insumo foi aprovado por
Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica (OPAC), que no Distrito
Federal (DF) é denominada OPAC Cerrados/SINDIORGÂNICOS. Para maiores informações
acesse http://sindiorganico.com.br/opac/
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DICAS PARA O PRODUTOR RURAL
1. Os produtos biológicos e agentes de controle biológicos são seres vivos (bactérias, fungos, insetos
parasitóides, entre outros) e podem ser impactados por produtos químicos convencionais (fungicidas, bactericidas)
aplicados na mesma área. Neste contexto, o produtor rural deve saber o intervalo de dias entre a pulverização do
produto convencional e o uso dos produtos biológicos e agentes de controle biológicos, a seletividade dos princípios
ativos dos produtos convencionais e seu impacto nestes seres vivos. Maiores informações podem ser obtidas com
os fabricantes dos produtos biológicos e agentes de controle biológicos;
2. Os produtos biológicos e agentes de controle biológicos necessitam de armazenamento adequado (local
fresco ou refrigerado). Portanto, o produtor rural deve observar as condições de armazenamento dos produtos na
loja de distribuição ou revenda ou na sua propriedade. Maiores informações podem ser obtidas com os fabricantes
dos produtos biológicos e agentes de controle biológicos ou na bula de cada produto;
3. O pH de calda deve ser ajustado no tanque de pulverização ou bomba costal antes da aplicação dos
produtos biológicos e químicos convencionais, o que pode ser feito utilizando redutores de pH (vinagre, limão, ácido
fosfórico, cal, água sanitária, entre outros), já que o pH de água pode até levar a redução significativa da eficiência
de tais produtos (destruição de proteínas, redução do tempo de persistência na planta, etc.). Maiores informações
podem ser obtidas com técnicos especializados;
4. As condições ambientais e o horário de aplicação de cada produto comercial devem ser observados
rigorosamente (umidade relativa, temperatura, presença de raios de luz). De uma maneira geral, os produtos
biológicos devem ser aplicados em horários de temperatura amena e no final da tarde.
5. Os equipamentos utilizados para a pulverização devem estar em perfeitas condições de uso
(misturadores e manômetros funcionando, filtros limpos, bicos tipo cone ou leque novos) de modo que os defensivos
utilizados atingam o ALVO (flor, fruto, folha, outros). Para facilitar a visualização da pulverização, pode ser colocado
tinta vermelha de pintura de roupas no tanque do pulverizador e após a aplicação dos produtos o produtor rural
deve inspecionar a planta.
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I.

PARASITOIDES (AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROLE)
1.

COTESIA BUG – Cotesia flavipes (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características dos parasitoides: agente de controle biológico Cotesia flavipes.

o

Uso/Indicação: manejo e controle da broca da cana (Diatraea saccharalis).

o

Forma de apresentação: copos plásticos com 500 a 1500 vespas/copo.

o

Fabricante: BUG Agentes biológicos LTDA.

o

Contato

do

fabricante:

(019)

3371-5743

/

(019)

3435-7435/

(019)

3425-2002

e

bug@bugbrasil.com.br/

vendas@bugbrasil.com.br.
o

Representante no DF e RIDE: (019) 99837-6162 e tarciso@bugbrasil.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento. * As vendas são solicitadas por telefone ou e-mail.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

2.

GALLOI BUG – Trichogramma galloi (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características dos parasitoides: agente de controle biológico Trichogramma galloi.

o

Uso/Indicação: controle de ovos de lagartas da broca da cana de açúcar (Diatraea saccharalis).

o

Forma de apresentação: cartela com 100.000 ovos de Trichogramma.

o

Fabricante: BUG Agentes biológicos LTDA.

o

Contato

do

fabricante:

(019)

3371-5743

/

(019)

3435-7435/

(019)

3425-2002

e

bug@bugbrasil.com.br/

vendas@bugbrasil.com.br.
o

Representante no DF e RIDE: (019) 99837-6162 e tarciso@bugbrasil.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento. * As vendas são solicitadas por telefone ou e-mail.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

3.

HOPPER – Trichogramma ssp. (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características dos parasitoides: agente de controle biológico microvespa Trichogramma galloi.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ovos de lagartas lepidópteras pragas, tais como lagarta da soja (Anticarsia
gemmatalis), lagarta falsa-medideira (Cryssodeixis includens), lagarta helicoverpa armigera (Helicoverpa armigera), lagarta
da espiga (Helicoverpa zea), lagarta da maça (Heliothis virescens), broca pequena do fruto (Neoleucinodese legantalis),
lagarta falsa-medideira (Trichoplusia ni) e traça (Tuta absoluta).

o

Forma de apresentação: capsula de papelão.

o

Fabricante: KOPPERT Biological Systems Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3124.3677 e http://koppert.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9865-7597 e wmedeiros@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e
tbueno@koppert.com.br / (034) 9 9919-5794 e LBarbosa@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e tbueno@koppert.com.br /
(038) 9 9940-3396 e gribeiro@koppert.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090
/ 061 99654-0618) / CHARRUA (061 3612-3834 / 061 3631-4386 / 038 3676-3121) / SOAGRO (062 3233-5322) / TRISOLO
(061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 3671-9023)

o

Bula: clique aqui

o

Compatibilidade entre agrotóxicos e parasitóides: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

4.

HUNTER – Trichogramma ssp. (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características dos parasitoides: agente de controle biológico microvespa Trichogramma pretiosum.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ovos de lagartas lepidópteras pragas, tais como lagarta da soja (Anticarsia
gemmatalis), lagarta falsa-medideira (Cryssodeixis includens), lagarta helicoverpa armigera (Helicoverpa armigera), lagarta
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da espiga (Helicoverpa zea), lagarta da maça (Heliothis virescens), broca pequena do fruto (Neoleucinodese legantalis),
lagarta falsa-medideira (Trichoplusia ni) e traça (Tuta absoluta).
o

Forma de apresentação: capsula de papelão.

o

Fabricante: KOPPERT Biological Systems Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3124.3677 e http://koppert.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9865-7597 e wmedeiros@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e
tbueno@koppert.com.br / (034) 9 9919-5794 e LBarbosa@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e tbueno@koppert.com.br /
(038) 9 9940-3396 e gribeiro@koppert.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090
/ 061 99654-0618) / CHARRUA (061 3612-3834 / 061 3631-4386 / 038 3676-3121) / SOAGRO (062 3233-5322) / TRISOLO
(061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 3671-9023)

o

Bula: clique aqui

o

Compatibilidade: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

5.

INSIDIOMIP– Orius insidiosus (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características dos parasitoides: agente de controle biológico Orius insidiosus.

o

Uso/Indicação: manejo e controle tripes (Thrips spp.)

o

Forma de apresentação: frasco com 50 insetos.

o

Fabricante: PROMIP Manejo Integrado de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3857-2020 e promip@promip.agr.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9821-6584 e contato@techmip.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

6.

MACROMIP MAX – Phytoseiulus spp. (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características dos parasitoides: agente de controle biológico Phytoseiulus macropilis.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ácaro rajado (Tetranychus urticae).

o

Forma de apresentação: frasco com pelo menos 2.000 ácaros predadores misturados com vermiculita.

o

Fabricante: PROMIP Manejo Integrado de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3857-2020 e promip@promip.agr.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9821-6584 e contato@techmip.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

7.

NEOMIP MAX – Neoseiulus ssp. (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características dos parasitoides: agente de controle biológico ácaro predador Neoseiulus californicus.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ácaro rajado (Tetranychus urticae), ácaro vermelho (Panonychus spp.) e
ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus).

o

Forma de apresentação: frasco com pelo menos 2.000 ácaros predadores misturados com vermiculita.

o

Fabricante: PROMIP Manejo Integrado de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3857-2020 e promip@promip.agr.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9821-6584 e contato@techmip.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________
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8.

PRETIO BUG – Trichogramma pretiosum (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características dos parasitoides: agente de controle biológico Trichogramma pretiosum.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ovos de lagartas lepidópteras, tais como lagarta da soja (Anticarsia
gemmatalis), lagarta falsa-medideira (Cryssodeixis includens), lagarta helicoverpa armigera (Helicoverpa armigera), lagarta
da espiga (Helicoverpa zea), lagarta da maça (Heliothis virescens), broca pequena do fruto (Neoleucinodese legantalis),
lagarta falsa-medideira (Trichoplusia ni) e traça (Tuta absoluta).

o

Forma de apresentação: cartela com 100.000 ovos de Trichogramma.

o

Fabricante: BUG Agentes biológicos LTDA.

o

Contato do fabricante: (019) 3371-5743 / 3435-7435/ 3425-2002 e bug@bugbrasil.com.br/ vendas@bugbrasil.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (019) 99837-6162 e tarciso@bugbrasil.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento. * As vendas são solicitadas por telefone ou e-mail.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

9.

REACHER - Trissolcus basalis (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Composição dos parasitóides: agente de controle biológico Trissolcus basalis.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de percevejo verde (Nezara viridula).

o

Forma de apresentação: 100 insetos parasitoides/cápsula.

o

Fabricante: KOPPERT Biological Systems Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3124.3677 e http://koppert.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9865-7597 e wmedeiros@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e
tbueno@koppert.com.br / (034) 9 9919-5794 e LBarbosa@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e tbueno@koppert.com.br /
(038) 9 9940-3396 e gribeiro@koppert.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090
/ 061 99654-0618) / CHARRUA (061 3612-3834 / 061 3631-4386 / 038 3676-3121) / SOAGRO (062 3233-5322) / TRISOLO
(061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 3671-9023)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

10. SPICAL – Neoseiulus ssp. (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Características dos parasitoides: agente de controle biológico ácaro predador Neoseiulus californicus.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ácaro rajado (Tetranychus urticae), ácaro vermelho (Panonychus spp.) e
ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus).

o

Forma de apresentação: capsula de papelão.

o

Fabricante: KOPPERT Biological Systems Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3124.3677 e http://koppert.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9865-7597 e wmedeiros@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e
tbueno@koppert.com.br / (034) 9 9919-5794 e LBarbosa@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e tbueno@koppert.com.br /
(038) 9 9940-3396 e gribeiro@koppert.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090
/ 061 99654-0618) / CHARRUA (061 3612-3834 / 061 3631-4386 / 038 3676-3121) / SOAGRO (062 3233-5322) / TRISOLO
(061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 3671-9023)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

11. STRATIOMIP – Stratiolaelaps ssp. (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Composição dos parasitóides: agente de controle biológico ácaro predador Stratiolaelaps scimitus

o

Uso/Indicação: manejo e controle de Fungus Gnats (Bradysia matogrossensis).
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o

Forma de apresentação: frasco com pelo menos 10.000 ácaros predadores misturados com vermiculita.

o

Fabricante: PROMIP Manejo Integrado de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3857-2020 e promip@promip.agr.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9821-6584 e contato@techmip.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

12. TRICHOMIP-P – Trichogramma pretiosum (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Composição dos parasitóides: agente de controle biológico Trichogramma pretiosum.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ovos de lagartas lepidópteras, tais como lagarta da soja (Anticarsia
gemmatalis), lagarta falsa-medideira (Cryssodeixis includens), lagarta helicoverpa armigera (Helicoverpa armigera), lagarta
da espiga (Helicoverpa zea), lagarta da maça (Heliothis virescens), broca pequena do fruto (Neoleucinodese legantalis),
lagarta falsa-medideira (Trichoplusia ni) e traça (Tuta absoluta).

o

Forma de apresentação: cápsula de papelão com 50 a 100 mil ovos.

o

Fabricante: PROMIP Manejo Integrado de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3857-2020 e promip@promip.agr.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9821-6584 e contato@techmip.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

13. TRICHOMIP-G - Trichogramma galloi (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Composição dos parasitóides: agente de controle biológico Trichogramma galloi.

o

Uso/Indicação: controle de ovos de lagartas da broca da cana de açúcar (Diatraea saccharalis).

o

Forma de apresentação: cápsula de papelão.

o

Fabricante: PROMIP Manejo Integrado de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3857-2020 e promip@promip.agr.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9821-6584 e contato@techmip.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

II.

FUNGICIDAS E BACTERICIDAS (BIOLÓGICOS E BIOQUIMICO)
1.

AGRINOSE – Oxicloreto de cobre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: Oxicloreto de cobre.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5 – 9,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), cercosporiose
(Cercospora coffeicola), cercosporiose (Cercospora personata), ferrugem (Uromyces appendiculatus), ferrugem do cafeeiro
(Hemileia vastatrix), gomose (Phytophthora nicotianae var. parasítica), mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria),
mancha angular (Xanthomonas axonopodis pv malvacearum), míldio (Plasmopara viticola), pinta preta (Alternaria solani),
podridão parda (Phytophthora palmivora), requeima (Phytophthora capsici), verrugose (Elsinoe australis), verrugose
(Sphaceloma arachidis), verrugose da laranja (Elsinoe fawcetti).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.
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o

Fabricante: NUFARM Industria Química e Farmacêutica S.A.

o

Contato do fabricante: (011) 2165-0990 / (011) 2165-0957 e http://www.nufarm.com/BR/FaleConosco

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: CHARRUA Comercial Agrícola (061 3631-4386 / 061 3612-3834 / 038 3676-3121).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

2.

AGROTHIOL - Enxofre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Fungicida e Acaricida Inorgânico WG (Grânulo dispersível).

o

Princípio ativo: Sulfur (Enxofre).

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,0 a 9,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: controle de ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus), ácaro-da-falsa-ferrugem (Phyllocoptruta oleivora),
oídio (Podosphaera leucotricha), oídio (Blumeria graminis fssp tritici).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: VITTIA Fertilizantes e Biológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (016) 3810-8000 e http://vittia.com.br/contato/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROBRASIL (061 3642-2900) / NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / TECAGRO (061 3642-2080 / 3612-3057) / AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

3.

BIOBAC – Bacilus subtilis (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Fungicida Biológico WP (pó molhável).

o

Princípio ativo: bactéria Bacillus subtilis linhagem Y1336.

o

Modo de ação: impede o crescimento de patógenos por competição de alimentos, alimento, bem como produção de
lipopeptídeos que inibem desenvolvimento de bactérias.

o

PH da calda: 4,8 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: nas diversas culturas suscetíveis a mofo cinzento (Botrytis cinerea) e ferrugem do cafeeiro (Hemileia
vastatrix).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: ARYSTA LIFESCIENCE do Brasil Industria Química Agropecuária Ltda.

o

Contato do fabricante: (0015) 3292-1977 e http://arysta.com.br/

o

Representante

no

DF

e

RIDE:

(061)

98131-1171

e

paulo.drumond@arysta.com

/

(062)

98269-0022

e

avelar.moura@arysta.com / (062) 98269-0022 e avelar.moura@arysta.com / (062) 98147-8966 e carlos.junior@arysta.com
/ (062) 98147-8966 e carlos.junior@arysta.com / (062) 98147-8967 e sergio.barbalho@arysta.com.
o

Revenda no DF e RIDE: ADUBOS Araguaia (062 3272-8800) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090 / 061 996540618) / SOMA CRISTALINA (061 3612-4161).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

4.

BLINDAGE – Trichoderma harzianum, Trichoderma asperellum e Trichoderma koningiopsis

o

Classe/Formulação: Fungicida microbiológico SC (Suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: Trichoderma harzianum, Trichoderma asperellum e Trichoderma koningiopsis.

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de fungo fitopatogênico.

o

PH da calda: 5,5-6,5 (a 25º C).

23

o

Uso/Indicação: manejo de doenças de solo tais como Podridão de esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum), murcha de
verticillium (Verticillium dahliae), tombamento (Rizoctonia solani).

o

Forma de apresentação: embalagem de 100 ml e 1 litro.

o

Fabricante: ICB BIOAGRITEC e BIOSUL FERTILIZANTES LTDA.

o

Contato do fabricante: (054) 3231-7600 e biosul@biosul.com / (051) 3022-2985 e comercial@icb.bio.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9973-8001 / (061) 9 8403-8001.

o

Revenda no DF e RIDE: HORIZONTE Comercial Agrícola (061 3642-2596)

o

*Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

5.

COBREATAR – Óxido cuproso (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: Oxido cuproso.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5 – 9,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), cercosporiose
(Cercospora coffeicola), cercosporiose (Cercospora personata), ferrugem (Uromyces appendiculatus), ferrugem do cafeeiro
(Hemileia vastatrix), gomose (Phytophthora nicotianae var. parasítica), mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria),
mancha angular (Xanthomonas axonopodis pv. Malvacearum), míldio (Plasmopara viticola), pinta preta (Alternaria solani),
podridão parda (Phytophthora palmivora), requeima (Phytophthora capsici), verrugose (Elsinoe australis), verrugose
(Sphaceloma arachidis), verrugose da laranja (Elsinoe fawcetti).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: ALBAUGH AGRO BRASIL Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 3076 4242 e https://www.albaughbrasil.com.br/#contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / VEGETAL Agronegócios (061
3234-8485 / 061 3388-1701) / PROTEC (038 3672-4085) / NASCENTE AGRONEGOCIOS (038 3671-8932)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

6.

COBRE FERSOL – Oxicloreto de cobre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: Oxicloreto de cobre.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5 – 9,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), cercosporiose
(Cercospora coffeicola), cercosporiose (Cercospora personata), ferrugem (Uromyces appendiculatus), ferrugem do cafeeiro
(Hemileia vastatrix), gomose (Phytophthora nicotianae var. parasítica), mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria),
mancha angular (Xanthomonas axonopodis pv. Malvacearum), míldio (Plasmopara viticola), pinta preta (Alternaria solani),
podridão parda (Phytophthora palmivora), requeima (Phytophthora capsici), verrugose (Elsinoe australis), verrugose
(Sphaceloma arachidis), verrugose da laranja (Elsinoe fawcetti).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: FERSOL Indústria e Comércio S/A

o

Contato do fabricante: (011) 4246-6200 e http://www.fersol.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021).

o

Bula: clique aqui
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_________________________________________________________________________________________________
7.

CUP001 – Oxicloreto de cobre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: Oxicloreto de cobre.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5 – 9,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), cercosporiose
(Cercospora coffeicola), cercosporiose (Cercospora personata), ferrugem (Uromyces appendiculatus), ferrugem do cafeeiro
(Hemileia vastatrix), gomose (Phytophthora nicotianae var. parasítica), mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria),
mancha angular (Xanthomonas axonopodis pv. Malvacearum), míldio (Plasmopara viticola), pinta preta (Alternaria solani),
podridão parda (Phytophthora palmivora), requeima (Phytophthora capsici), verrugose (Elsinoe australis), verrugose
(Sphaceloma arachidis), verrugose da laranja (Elsinoe fawcetti).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: Albaugh Agro Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 3076 4242 e https://www.albaughbrasil.com.br/#contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: PROTEC (038 3672-4085) / NASCENTE AGRONEGOCIOS (038 3671-8932)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

8.

CUPROGARB – Oxicloreto de cobre (SELO IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico SC (suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: Oxicloreto de cobre.

o

Modo de ação: contato.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), cercosporiose
(Cercospora personatum), crestamento bacteriano (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea), ferrugem do cafeeiro (Hemileia
vastatrix), ferrugem (Uromyces appendiculatus), ferrugem alaranjada (Puccinia kuehnii), mancha castanha (Cercospora
arachidicola), mancha púrpura (Alternaria porri), mancha preta (Phyllosticta citricarpa), mancha púrpura da semente
(Cercospora kikuchii), mancha amarela (Drechslera tritici-repentis), míldio (Plasmopara viticola), podridão abacaxi
(Thielaviopsis paradoxa), requeima (Phytophthora infestans), pinta preta grande (Alternaria solani), verrugose da laranja
doce (Elsinöe australis), varíola (Asperisporium caricae).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: OXIQUÍMICA Agrociência LTDA.

o

Contato do fabricante: (016) 3209-1313 e oxiquimica@oxiquimica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 99642-5438 e euclides.ribeiro@oxiquimica.com.br / (034) 9 9143-2506 e
manoel.nunes@oxiquimica.com.br / (038) 9 9823-2659 e luciano.zanuto@oxiquimica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701) / CAMPO VERDE (061 3621-1821) /
TRISOLO (061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 3671-9023)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

9.

DEFEND WDG - Enxofre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Fungicida e Acaricida Inorgânico WG (Grânulo dispersível).

o

Princípio ativo: Sulfur (Enxofre).

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,0 a 9,0 (a 25º C).
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o

Uso/Indicação: controle de ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus), ácaro-da-falsa-ferrugem (Phyllocoptruta oleivora),
ácaro da leprose (Brevipalpus phoenicis), ácaro vermelho (Oligonychus ilicis), ácaro prateado (Aculus cornutus), oídio do
cajueiro (Oidium anacardii), oídio (Sphaerotheca fuliginea), oídio (Erysiphe polygoni), oídio (Oidium caricae), oídio
(Podosphaera leucotricha), oídio (Oidium mangiferae), oídio (Microsphaera difusa), oídio (Blumeria graminis f.ssp. Tritici),
oídio (Uncinula necator), podridão parda (Monilinia fructicola).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: QUIMETAL Produtos Químicos do Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (027) 3334-1600 e sac@quimetal.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

10. DIFERE – Oxicloreto de cobre (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico SC (suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: Oxicloreto de cobre.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), cercosporiose
(Cercospora personatum), crestamento bacteriano (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea), ferrugem do cafeeiro (Hemileia
vastatrix), ferrugem (Uromyces appendiculatus), ferrugem alaranjada (Puccinia kuehnii), mancha castanha (Cercospora
arachidicola), mancha púrpura (Alternaria porri), mancha preta (Phyllosticta citricarpa), mancha púrpura da semente
(Cercospora kikuchii), mancha amarela (Drechslera tritici-repentis), míldio (Plasmopara viticola), podridão abacaxi
(Thielaviopsis paradoxa), requeima (Phytophthora infestans), pinta preta grande (Alternaria solani), verrugose da laranja
doce (Elsinöe australis), varíola (Asperisporium caricae).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: OXIQUÍMICA Agrociência LTDA.

o

Contato do fabricante: (016) 3209-1313 e oxiquimica@oxiquimica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 99642-5438 e euclides.ribeiro@oxiquimica.com.br / (034) 9 9143-2506 e
manoel.nunes@oxiquimica.com.br / (038) 9 9823-2659 e luciano.zanuto@oxiquimica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701) / CAMPO VERDE (061 3621-1821) /
TRISOLO (061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 3671-9023)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

11. DUO – Bacillus amyloliquefaciens
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar Classe A.

o

Princípio ativo: fertilizante foliar contendo Bacilus amyloliquefaciens.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 6,0 – 6,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: nas diversas culturas suscetíveis a antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), mancha purpura (Alternaria
porri), mancha alternaria (Alternaria dauci), mofo cinzento (Botrytis cinerea), mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum), oídio
(Sphaerotheca macularis), podridão raízes (Pythium ultimum).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro, 5 litros e 20 litros.

o

Fabricante: AGRIVALLE Agrícola Vale do Araguaia Ltda.

o

Contato do fabricante: (11) 4028-6437 e http://agrivalle.com.br/contato

o

Representante no DF e RIDE: CASA BUGRE (062 3099-7276).

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / CASA BUGRE (062 3099-7276)
/ COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021)
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o

*Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

12. ECOTRICH – Trichoderma harzianum
o

Classe/Formulação: Fungicida Biológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Trichoderma harzianum.

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de fungo fitopatogênico.

o

PH da calda: 5,0-6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: em todas as culturas em que ocorram Podridão de esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum), murcha de
verticillium (Verticillium dahliae) e tombamento (Rizoctonia solani).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BALLAGRO Agrotecnologia LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 4217-1202 e contato@ballagro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (034) 9 9937-3887

o

Revenda no DF e RIDE: CHARRUA Comercial Agrícola (061 3631-4386 / 061 3612-3834 / 038 3676-3121)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

13. ELLECT – Hidroxido de cobre (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico SC (suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: Hidróxido de cobre.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5 – 9,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial pinta preta (Alternaria solani), cercosporiose (Cercospora
coffeicola), ferrugem (Uromyces appendiculatus), míldio (Plasmopara viticola), verrugose (Elsinoe australis), requeima
(Phytophthora capsici), mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: DOW AGROSCIENCES Industrial LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 5188-9305 / (011) 5188-9181 / (054) 9 9666-8698 e adarnone@dow.com / vdreno@dow.com,
wdharter@dow.com.

o

Representante no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

14. FUNGURAN AZUL – Oxicloreto de cobre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: Oxicloreto de cobre.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5 – 9,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), cercosporiose
(Cercospora coffeicola), cercosporiose (Cercospora personata), ferrugem (Uromyces appendiculatus), ferrugem do cafeeiro
(Hemileia vastatrix), gomose (Phytophthora nicotianae var. parasítica), mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria),
mancha angular (Xanthomonas axonopodis pv. Malvacearum), míldio (Plasmopara viticola), pinta preta (Alternaria solani),
podridão parda (Phytophthora palmivora), requeima (Phytophthora capsici), verrugose (Elsinoe australis), verrugose
(Sphaceloma arachidis), verrugose da laranja (Elsinoe fawcetti).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: OXIQUÍMICA Agrociência LTDA.

o

Contato do fabricante: (016) 3209-1313 e oxiquimica@oxiquimica.com.br.
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o

Representante no DF e RIDE: (061) 99642-5438 e euclides.ribeiro@oxiquimica.com.br / (034) 9 9143-2506 e
manoel.nunes@oxiquimica.com.br / (038) 9 9823-2659 e luciano.zanuto@oxiquimica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: CAMPO VERDE (061 3621-1821) / TRISOLO (061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 3671-9023)

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

15. GARRA – Hidroxido de cobre (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: Hidróxido de cobre.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5 – 9,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial pinta preta (Alternaria solani), cercosporiose (Cercospora
coffeicola), ferrugem (Uromyces appendiculatus), míldio (Plasmopara viticola), verrugose (Elsinoe australis), requeima
(Phytophthora capsici), mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: OXIQUÍMICA Agrociência LTDA.

o

Contato do fabricante: (016) 3209-1313 e oxiquimica@oxiquimica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 99642-5438 e euclides.ribeiro@oxiquimica.com.br / (034) 9 9143-2506 e
manoel.nunes@oxiquimica.com.br / (038) 9 9823-2659 e luciano.zanuto@oxiquimica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / (061 3388-1701) / CAMPO VERDE (061 3621-1821) /
TRISOLO (061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 3671-9023)

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

16. KAMOI – Clonostachys rosea
o

Classe/Formulação: Fungicida de contato SC (Suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: Clonostachys rosea

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 6,0 – 6,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de doenças do solo tais como mofo cinzento (Botrytis cinerea), podridão radicular ou
tombamento (Rhizoctonia solani), mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum), Cylindrocladium spp.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: AGRIVALLE Agrícola Vale do Araguaia Ltda.

o

Contato do fabricante: (11) 4028-6437 e http://agrivalle.com.br/contato

o

Representante no DF e RIDE: CASA BUGRE (062 3099-7276).

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / CASA BUGRE (062 3099-7276)
/ COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021)

o

*Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

17. KALIGREEN – Hidrogenocarbonato de Potássio
o

Classe/Formulação: Fungicida de contato do grupo químico dos bicarbonatos (pó solúvel).

o

Princípio ativo: Hidrogenocarbonato de Potássio.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5-8,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: nas diversas culturas suscetíveis a oídio (Oidium mangiferae, Sphaerotheca Fuliginea, Oidium sp, Erysiphe
cichoracearum, Uncinula necator) e sarna da macieira (Venturia inaequalis).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.
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o

Fabricante: ARYSTA LIFESCIENCE do Brasil Industria Química Agropecuária Ltda.

o

Contato do fabricante: (0015) 3292-1977 e http://arysta.com.br/

o

Representante

no

DF

e

RIDE:

(061)

98131-1171

e

paulo.drumond@arysta.com

/

(062)

98269-0022

e

avelar.moura@arysta.com / (062) 98269-0022 e avelar.moura@arysta.com / (062) 98147-8966 e carlos.junior@arysta.com
/ (062) 98147-8966 e carlos.junior@arysta.com / (062) 98147-8967 e sergio.barbalho@arysta.com.
o

Revenda no DF e RIDE: TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090 / 061 99654-0618) / SOMA CRISTALINA (061 36124161).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

18. KOCIDE WDG – Hidróxido de cobre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico WG (Granulado dispersível).

o

Princípio ativo: Hidróxido de cobre.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5 – 9,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial antracnose (Colletotrichum coffeanum), antracnose
(Colletotrichum gloeosporioides), antracnose (Colletotrichum orbiculare), antracnose (Elsione ampelina), crestamento
bacteriano comum (Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli), cercospora (Pseudocercospor a vitis), ferrugem do cafeeiro
(Hemileia vastatrix), ferrugem (Cerotelium fici), mancha aquosa (Acidovorax avenae subssp. Citrulli), mancha aureolada
(Pseudomonas syringae pv. Garcae), mancha de alternaria (Alternaria dauci), mancha angular (Pseudomonas syringae pv.
Lachrymans), mal de sigatoka (Mycosphaerella musicola), mancha de Cercospora (Cercospora beticola), mancha de
cercospora (Cercospora carotae), mancha castanha (Cercospora arachidicola), mancha preta (Pseudocercospora
personata), mancha de olho pardo (Cercospora coffeicola), mancha foliar (Phyllosticta sycophila), mancha bacteriana
(Xanthomonas vesicatoria), míldio (Plasmopara vitícola), míldio (Pseudoperonospora cubensis), pinta preta (Alternaria
solani), pinta preta (Phyllosticta citricarpa), podridão parda (Phytophthora palmívora), podridão amarga (Greeneria uvicola),
podridão peduncular (Diaporthe citri), podridão (Rhyzopus stolonifer), queima do aipo (Cercospora apii), queima das folhas
(Phyllosticta phaseolina), requeima (Phytophthora capsici), requeima (Phytophthora infestans), rubelose (Corticium
salmonicolor), sarna (Cladosporium cucumerinum), seca de ponteiros (Phoma costaricencis), verrugose (Sphaceloma
perseae), verrugose (Sphaceloma arachidis), verrugose da laranja (Elsinoe fawcetti e Elsinoe australis).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg e 5 kg.

o

Fabricante: MITSUI & CO (BRASIL) S.A.

o

Contato do fabricante: (011) 3371-9709 e http://www.mitsui.com/br/pt/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

19. KUMULUS - Enxofre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fungicida e Acaricida Inorgânico WG (Grânulo dispersível).

o

Princípio ativo: Sulfur (Enxofre).

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,0 a 9,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: controle de oídio (Sphaerotheca fuliginea), ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus), ácaro-da-falsaferrugem (Phyllocoptruta oleivora), ácaro da leprose (Brevipalpus phoenicis), oídio (Erysiphe polygoni), oídio (Oidium
caricae), oídio (Oidium mangiferae), oídio (Microsphaera difusa), oídio (Blumeria graminis f.ssp. Tritici), oídio (Uncinula
necator).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.
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o

Fabricante: BAYER CropScience.

o

Contato do fabricante: 0800 011 5560 / (011) 9 8644-8507 e https://www.agro.bayer.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / VEGETAL Agronegócios (061
3234-8485 / 061 3388-1701) / AGROBRASIL (061 3642-2900)

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

20. NATIVE – T. harzianum e Bacilus amyloliquefaciens (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida WP (Pó molhável)

o

Princípio ativo: Trichoderma harzianum e Bacilus amyloliquefaciens

o

Uso/Indicação: manejo e controle de doenças do solo tais como tombamento (Rhizoctonia solani) e mofo branco (Sclerotinia
sclerotiorum).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: AGRIVALLE Agrícola Vale do Araguaia Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4028-6437 e http://agrivalle.com.br/contato

o

Representante no DF e RIDE: CASA BUGRE (062 3099-7276).

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / CASA BUGRE (062 3099-7276)
/ COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

21. PROFIX MAXX – A. oligospora, D. leptospora, B. lentimorbus e B. subtilis.
o

Classe/Formulação: Fungicida biológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungos nematófagos Arthoborus oligospora e Dactylella leptospora, e bactérias repelentes Bacillus
lentimorbus e Bacillus subtilis.

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de fungo fitopatogênico.

o

PH da calda: 4,8 – 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ovos dos nematoides Meloidogyne sp, Heterodera sp, Helicotylenchus, Geterodera
sp, Globodera sp, Globodera sp, Nacobbus sp, Pratylenchus sp, Radopholus similis sp, Rotylenchulus reniformis,
Scutellonema sp, Tylenchulus semipenetrans.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg

o

Fabricante: AGRIVALLE Agrícola Vale do Araguaia Ltda.

o

Contato do fabricante: (11) 4028-6437 e http://agrivalle.com.br/contato

o

Representante no DF e RIDE: CASA BUGRE (062 3099-7276).

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / CASA BUGRE (062 3099-7276)
/ COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021)

o

*Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

22. ORGANIC – Trichoderma asperellum Oxicloreto de cobre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fungicida biológico WP (Pó molhável)

o

Princípio ativo: Trichoderma asperellum.

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de fungo fitopatogênico.

o

PH da calda: 4,8 – 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de doenças do solo, em especial tombamento (Rhizoctonia solani) e podridão radicularseca (Fusarium solani f.ssp. Phaseoli).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.
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o

Fabricante: Laboratório Farroupilha Ltda.

o

Contato do fabricante: (034) 3826-0400 e contato@labfarroupilha.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9649-0218 e (061) 9 9998-3215.

o

Revenda no DF e RIDE: AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA (061 3621-3674 / 061 3642-1033 / 061 3011-1812) / AGROSYN
(061 3621-3674) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 3612-3477)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

23. QUALITY – Trichoderma asperellum
o

Classe/Formulação: Fungicida biológico WG (granulado dispersível)

o

Princípio ativo: Trichoderma asperellum isolado SF 04 (URM) 5911.

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de fungo fitopatogênico.

o

PH da calda: 4,8 – 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de doenças do solo, em especial podridão radicular ou tombamento (Rhizoctonia solani),
mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum) e podridão radicular-seca (Fusarium solani f.ssp. Phaseoli).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: Laboratório Farroupilha Ltda.

o

Contato do fabricante: (034) 3826-0400 e contato@labfarroupilha.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9649-0218 e (061) 9 9998-3215.

o

Revenda no DF e RIDE: AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA (061 3621-3674 / 061 3642-1033 / 061 3011-1812) / AGROSYN
(061 3621-3674) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 3612-3477).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

24. RAMEXAME 850 – Oxicloreto de cobre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: Oxicloreto de cobre.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5 – 9,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), antracnose
(Colletotrichum coffeanum), cercosporiose (Cercospora coffeicola), cercosporiose (Cercospora arachidicola), cercosporiose
(Cercospora personata), ferrugem (Uromyces appendiculatus), ferrugem do cafeeiro (Hemileia vastatrix), ferrugem do figo
(Cerotelium fici), gomose (Phytophthora nicotianae var. parasítica), ferrugem da goiaba (Puccinia psidii), mancha bacteriana
(Xanthomonas vesicatoria), mancha angular (Xanthomonas axonopodis pv. Malvacearum), míldio (Plasmopara viticola),
pinta preta (Alternaria solani), podridão parda (Phytophthora palmivora), podridão parda (Monilinia fructicola), requeima
(Phytophthora capsici), requeima (Phytophthora infestans), verrugose (Elsinoe australis), verrugose (Sphaceloma
arachidis), verrugose da laranja (Elsinoe fawcetti), sarna da macieira (Venturia inaequalis)

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: ALBAUGH Agro Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 3076 4242 e https://www.albaughbrasil.com.br/#contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: PROTEC (038 3672-4085) / NASCENTE AGRONEGOCIOS (038 3671-8932)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

25. RECONIL – Oxicloreto de cobre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico WP (Pó molhável).
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o

Princípio ativo: Oxicloreto de cobre.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5 – 9,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), cercosporiose
(Cercospora coffeicola), cercosporiose (Cercospora personata), ferrugem (Uromyces appendiculatus), ferrugem do cafeeiro
(Hemileia vastatrix), gomose (Phytophthora nicotianae var. parasítica), mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria),
mancha angular (Xanthomonas axonopodis pv. Malvacearum), míldio (Plasmopara viticola), pinta preta (Alternaria solani),
podridão parda (Phytophthora palmivora), requeima (Phytophthora capsici), verrugose (Elsinoe australis), verrugose
(Sphaceloma arachidis), verrugose da laranja (Elsinoe fawcetti).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: Albaugh Agro Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 3076 4242 e https://www.albaughbrasil.com.br/#contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701) / PROTEC (038 3672-4085) /
NASCENTE AGRONEGOCIOS (038 3671-8932)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

26. RECOP – Oxicloreto de cobre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: Oxicloreto de cobre.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5 – 9,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), cercosporiose
(Cercospora coffeicola), cercosporiose (Cercospora personata), ferrugem (Uromyces appendiculatus), ferrugem do cafeeiro
(Hemileia vastatrix), gomose (Phytophthora nicotianae var. parasítica), mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria),
mancha angular (Xanthomonas axonopodis pv. Malvacearum), míldio (Plasmopara viticola), pinta preta (Alternaria solani),
podridão parda (Phytophthora palmivora), requeima (Phytophthora capsici), verrugose (Elsinoe australis), verrugose
(Sphaceloma arachidis), verrugose da laranja (Elsinoe fawcetti).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: ALBAUGH AGRO Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 3 076-4268 e https://www.albaughbrasil.com.br/#contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: ADUBOS Araguaia (062 3310-8133 / 061 3487-8200 / 061 3362-3500 / 061 3355-9600 / 061 36429595 / 062 3272-8800) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / VEGETAL Agronegócios (061
3234-8485 / 061 3388-1701) / COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021) / PROTEC (038 3672-4085) / NASCENTE
AGRONEGOCIOS (038 3671-8932)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

27. REDSHIELD 750 – Óxido cuproso (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: Oxido cuproso.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5 – 9,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), cercosporiose
(Cercospora coffeicola), cercosporiose (Cercospora personata), ferrugem (Uromyces appendiculatus), ferrugem do cafeeiro
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(Hemileia vastatrix), gomose (Phytophthora nicotianae var. parasítica), mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria),
mancha angular (Xanthomonas axonopodis pv. Malvacearum), míldio (Plasmopara viticola), pinta preta (Alternaria solani),
podridão parda (Phytophthora palmivora), requeima (Phytophthora capsici), verrugose (Elsinoe australis), verrugose
(Sphaceloma arachidis), verrugose da laranja (Elsinoe fawcetti).
o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: AGROVANT Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.

o

Contato do fabricante: (016) 3202-7818 e agrovant@agrovant.com.br / defensive@defensive.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

28. REGALIA MAXX – Reynoutria sachalinensis
o

Classe/Formulação: fungicida a base de extrato vegetal SC (Suspensão concentrada)

o

Princípio ativo: extrato de raiz e caule da planta Reynoutria sachalinensis (Antraquinona)

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: nas diversas culturas suscetíveis a antracnose (Colletotrichum lindemuthianum) e mancha de alternaria
(Alternaria solani).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: FMC Agrícola Ltda.

o

Contato do fabricante: 0800 171787 e https://www.fmcagricola.com.br/index.aspx

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

29. SERENADE – Bacillus subtilis (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fungicida Biológico SC (Suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: bactéria Bacillus subtilis linhagem QST 713.

o

Modo de ação: impede o crescimento de patógenos por competição de alimentos, alimento, bem como produção de
lipopeptídeos que inibem desenvolvimento de bactérias.

o

PH da calda: 4,8 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: nas diversas culturas suscetíveis a antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), mancha purpura (Alternaria
porri), mancha alternaria (Alternaria dauci), mofo cinzento (Botrytis cinerea), mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum), oídio
(Sphaerotheca macularis), podridão raízes (Pythium ultimum).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: BAYER Cropscience Ltda.

o

Contato do fabricante: 0800 011 5560 / (011) 9 8644-8507 e https://www.agro.bayer.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701) / AGROBRASIL (061 3642-2900)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

30. SONATA - Bacillus pumilus
o

Classe/Formulação: Fungicida Biológico SC (Suspensão concentrada) e WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Bacillus pumilus linhagem QST 2808

o

Modo de ação: contato com antibiose, competição e parasitismo de fungos patógenos.
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o

PH da calda: 5,0-6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: em todas as culturas em que ocorram antracnose (Colletotrichum lindemuthianum), mancha púrpura
(Alternaria porri), mofo cinzento (Botrytis cinerea), oídio (Sphaerotheca fuliginea, Sphaerotheca macularis, Uncinula
necator), pinta preta (Alternaria solani), podridão pinta de boi (Cryptosporiopsis perennans).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: BAYER CropScience.

o

Contato do fabricante: 0800 011 5560 / (011) 9 8644-8507 e https://www.agro.bayer.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701) / AGROBRASIL (061 3642-2900)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

31. STIMUCONTROL – Trichoderma harzianum (SELO IBD Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fungicida Biológico SC (Suspensão concentrada) e WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Trichoderma harzianum.

o

Modo de ação: contato, com antibiose, competição e parasitismo de fungos patógenos.

o

PH da calda: 5,0-6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: em todas as culturas em que ocorram podridão de esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum), murcha de
verticillium (Verticillium dahliae) e podridão radicular (Rizoctonia solani).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: SIMBIOSE Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3199-0200 e contato@simbiose-agro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (064) 9 9958-3211

o

Revenda no DF e RIDE: FORTALEZA AGRICOLA (061 3633-2323) / NUTRIR AGRONEGÓCIOS (061 3389-1232) / TRION
AGRONEGÓCIOS (061 3631-2315)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

32. SUPERA – Hidróxido de cobre (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico SC (suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: Hidróxido de cobre.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5 – 9,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial pinta preta (Alternaria solani), cercosporiose (Cercospora
coffeicola), ferrugem (Uromyces appendiculatus), míldio (Plasmopara viticola), verrugose (Elsinoe australis), requeima
(Phytophthora capsici), mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: OXIQUÍMICA Agrociência LTDA.

o

Contato do fabricante: (016) 3209-1313 e oxiquimica@oxiquimica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 99642-5438 e euclides.ribeiro@oxiquimica.com.br / (034) 9 9143-2506 e
manoel.nunes@oxiquimica.com.br / (038) 9 9823-2659 e luciano.zanuto@oxiquimica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: : ADUBOS Araguaia (062 3310-8133 / 061 3487-8200 / 061 3362-3500 / 061 3355-9600 / 061
3642-9595 / 062 3272-8800) / VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701) / CAMPO VERDE (061 36211821) / TRISOLO (061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 3671-9023)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

34

33. TIMOREX GOLD – Melaleuca alternifolia (SELO IBD Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida bioquímico EC (Concentrado Emusionável).

o

Princípio ativo: Extrato de Melaleuca alternifolia.

o

Modo de ação: de contato e mesostemico resultando em inibição de fungo fitopatogênico.

o

PH da calda: sem informações.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de doenças, em especial antracnose (Colletotrichum lindemuthianum), brusone
(Pyricularia grisae), crestamento (Alternaria porri), giberelela (Fusarium graminearum), mal do panamá (Fusarium
oxysporum), mancha aerolada (Pseudomonas syringae pv. Garcae), mancha branca (Pantoea ananatis), mancha
bacteriana (Xanthomonas vesicatoria), mancha parda (Bipolaris oryzae), mofo cinzento (Botrytis cinerea), oídio (Oidium
spp.), oídio (Uncinula necator), oídio (Sphaerotheca fuliginea), pinta preta (Alternaria brassicae), pinta preta (Alternaria
solani), podridão mole (Erwinia carotovora), sigatoka-negra (Mycosphaerella fijensis), sigatoka amarela (Mycosphaerella
musicola).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: STOCKTON-AGRIMOR do Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 3088-1919 e http://www.timorexgold.com.br/contato.html

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / ADUBOS Araguaia (062 33108133 / 061 3487-8200 / 061 3362-3500 / 061 3355-9600 / 061 3642-9595 / 062 3272-8800) / SEMENTEIRA Produtos
Agropecuários (062 3327-0099)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

34. TRICERES TRICOBIOL – Trichoderma asperellum e Trichoderma viride
o

Classe/Formulação: Fungicida Biológico SC (Suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: fungo Trichoderma asperellum e Trichoderma viride.

o

Modo de ação: contato, com parasitismo de fungos entomopatogênico.

o

PH da calda: 5,0-6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: em todas as culturas em que ocorram murcha de verticillium (Verticillium dahliae), podridão de esclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum) e podridão radicular (Rizoctonia solani).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: TECNICONTROL Ind. Com. de Produtos Biológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3433-3553 / (019) 3434-5533 e contato@tecnicontrol.ind.br.

o

Representante no DF e RIDE: (019) 9 9591-1148 e wagner@tecnicontrol.ind.br.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

35. TRICHODERMAX EC – Trichoderma asperellum
o

Classe/Formulação: Fungicida biológico EC (Concentrado emusionável).

o

Princípio ativo: Trichoderma asperellum.

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de fungo fitopatogênico.

o

PH da calda: 4,8 – 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de doenças do solo, em especial podridão radicular ou tombamento (Rhizoctonia solani),
mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum) e podridão radicular-seca (Fusarium solani f.ssp. Phaseoli).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: NOVOZYMES BIOAG Produtos para Agricultura Ltda.

o

Contato do fabricante: (041) 9 9995-5550 e communication.br@novozymes.com
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o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701) / SOAGRO (062 3233-5322).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

36. TRICHODERMIL – Trichoderma harzianum (SELO IBD Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fungicida Biológico SC (Suspensão concentrada) e WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Trichoderma harzianum.

o

Modo de ação: contato, com antibiose, competição e parasitismo de fungos patógenos.

o

PH da calda: 5,0-6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: em todas as culturas em que ocorram murcha de verticillium (Verticillium dahliae), podridão de esclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum) e podridão radicular (Rizoctonia solani).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e embalagem 1 kg.

o

Fabricante: KOPPERT Biological Systems LTDA.

o

Contato do fabricante: (019) 3124.3677 e http://koppert.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9865-7597 e wmedeiros@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e
tbueno@koppert.com.br / (034) 9 9919-5794 e LBarbosa@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e tbueno@koppert.com.br /
(038) 9 9940-3396 e gribeiro@koppert.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 9 99194439 / 061 9 8520-5035) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090 / 061 99654-0618) / CHARRUA (061 3612-3834 /
061 3631-4386 / 038 3676-3121) / SOAGRO (062 3233-5322) / TRISOLO (061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 36719023) / PRODUTIVA AGRONEGÓCIOS (038 3672-5990)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

37. TUTOR – Hidróxido de cobre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fungicida e bactericida cúprico WG (Granulado dispersível).

o

Princípio ativo: Hidróxido de cobre.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,5 – 9,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de fungos, em especial antracnose (Colletotrichum coffeanum), antracnose
(Colletotrichum gloeosporioides), antracnose (Colletotrichum orbiculare), antracnose (Elsione ampelina), crestamento
bacteriano comum (Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli), cercospora (Pseudocercospor a vitis), ferrugem do cafeeiro
(Hemileia vastatrix), ferrugem (Cerotelium fici), mancha aquosa (Acidovorax avenae subssp. Citrulli), mancha aureolada
(Pseudomonas syringae pv. Garcae), mancha de alternaria (Alternaria dauci), mancha angular (Pseudomonas syringae pv.
Lachrymans), mal de sigatoka (Mycosphaerella musicola), mancha de Cercospora (Cercospora beticola), mancha de
cercospora (Cercospora carotae), mancha castanha (Cercospora arachidicola), mancha preta (Pseudocercospora
personata), mancha de olho pardo (Cercospora coffeicola), mancha foliar (Phyllosticta sycophila), mancha bacteriana
(Xanthomonas vesicatoria), míldio (Plasmopara vitícola), míldio (Pseudoperonospora cubensis), pinta preta (Alternaria
solani), pinta preta (Phyllosticta citricarpa), podridão parda (Phytophthora palmívora), podridão amarga (Greeneria uvicola),
podridão peduncular (Diaporthe citri), podridão (Rhyzopus stolonifer), queima do aipo (Cercospora apii), queima das folhas
(Phyllosticta phaseolina), requeima (Phytophthora capsici), requeima (Phytophthora infestans), rubelose (Corticium
salmonicolor), sarna (Cladosporium cucumerinum), seca de ponteiros (Phoma costaricencis), verrugose (Sphaceloma
perseae), verrugose (Sphaceloma arachidis), verrugose da laranja (Elsinoe fawcetti e Elsinoe australis).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg e 5 kg.

o

Fabricante: BASF S.A.

o

Contato do fabricante: (011) 2039-2285 e https://www.basf.com/br/pt.html
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o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

III.

INSETICIDAS BIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS

1.

ABLE - Bacillus thuringiensis

o

Classe/Formulação: Inseticida biológico SC (Suspensão Concentrada em óleo).

o

Princípio ativo: Bacillus thuringiensis kurstaki.

o

Modo de ação: ingestão.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de brocas e lagartas, em especial broca do fruto (Strymon basalides), broca das
cucurbitáceas (Diaphania hyalinata), broca do colmo (Diatraea saccharalis), bicho furão (Ecdytolopha aurantiana), lagartadesfolhadeira (Opsiphanes invirae), lagarta da couve (Ascia monuste orseis), lagarta falsa-medideira (Trichoplusia ni),
lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), lagarta thyrinteina (Thyrinteina arnobia), lagarta das fruteiras (Argyrotaenia
sphaleropa), lagarta das palmeiras (Brassolis sophorae), mariposa oriental (Grapholita molesta), traça (Tuta absoluta), traça
das crucíferas (Plutella xylostella).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.

o

Contato do fabricante: (34) 3319-5550 e http://www.sipcam-nichino.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: Representante no DF e RIDE: (038) 9 9195-6023 e joliveria@snbrasil.com.br / (061) 9 81511313 e vbessa@snbrasil.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: CAMPO VERDE (061 – 3621-1821) / NASCENTE AGRONEGOCIOS (038 3671-8932).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

2.

AGREE - Bacillus thuringiensis (SELO OPAC Cerrado Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Inseticida biológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: Bacillus thuringiensis aizawai GC 91 transconjugado com Bacillus thuringiensis kurstaki.

o

Modo de ação: ingestão.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de brocas e lagartas, em especial broca do fruto (Strymon basalides), broca das
cucurbitáceas (Diaphania hyalinata), broca do colmo (Diatraea saccharalis), bicho furão (Ecdytolopha aurantiana), lagartadesfolhadeira (Opsiphanes invirae), lagarta da couve (Ascia monuste orseis), lagarta falsa-medideira (Trichoplusia ni),
lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), lagarta thyrinteina (Thyrinteina arnobia), lagarta das fruteiras (Argyrotaenia
sphaleropa), lagarta das palmeiras (Brassolis sophorae), mariposa oriental (Grapholita molesta), traça (Tuta absoluta), traça
das crucíferas (Plutella xylostella).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 / (062) 9 9610-8583 / (061) 9 9679-7699 e vendasbio@biocontrole.com.br /
tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / VEGETAL Agronegócios (061
3234-8485 / 061 3388-1701) / COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021) / AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA (061
3621-3674 / 061 3642-1033 / 061 3011-1812) / PRODUTIVA AGRONEGÓCIOS (038 3672-5990)

37

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

3.

AGROTHIOL - Enxofre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Fungicida e Acaricida Inorgânico WG (Grânulo dispersível).

o

Princípio ativo: Sulfur (Enxofre).

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,0 a 9,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: controle de ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus), ácaro-da-falsa-ferrugem (Phyllocoptruta oleivora),
oídio (Podosphaera leucotricha), oídio (Blumeria graminis f.ssp. Tritici).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: VITTIA Fertilizantes e Biológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (016) 3810-8000 e http://vittia.com.br/contato/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROBRASIL (061 3642-2900) / NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / TECAGRO (061 3642-2080 / 3612-3057) / AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

4.

ALEA - Espinosade

o

Classe/Formulação: Inseticida não sistêmico de origem biológica do grupo químico das espinosinas.

o

Princípio ativo: Espinosade (Espinosinas).

o

Modo de ação: inseticida de contato (ativador alostérico de receptores nicotínicos da acetilcolina).

o

PH da calda: 5,0 a 5,5 (25º C).

o

Uso/Indicação: controle de curuquerê (Alabama argillacea), lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), lagarta
desfolhadeira (Anticarsia gemmatalis), lagarta das maças (Heliothis virescens), tripes (Thrips schultzei).

o

Forma de apresentação: embalagem de 500 g e 1 kg.

o

Fabricante: DOW AGROSCIENCES Industrial LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 5188-9305 / (011) 5188-9181 / (054) 9 9666-8698 e adarnone@dow.com / vdreno@dow.com,
wdharter@dow.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

5.

APTUR-PF – Paecilomyces ssp.

o

Classe/Formulação: Nematicida Biológico SL (Suspensão solúvel).

o

Princípio ativo: fungo Paecilomyces fumosoroseus.

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de nematoides fitopatogênicos.

o

PH da calda: 6,0-7,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de mosca branca (Bemisia tabaci raça B).

o

Forma de apresentação: embalagem de 100ml e 1 litro.

o

Fabricante: MANEOGENE AGROCIÊNCIAS S.A.

o

Contato do fabricante: (019) 3867-7800.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________
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6.

ARIZIUM – Metarhizium anisopliae (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Inseticida biológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Metarhizium anisopliae IBCB425.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: Controle de cigarrinha das pastagens (Notozulia entreriana) e diversos insetos da família Coleóptera.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: TECNICONTROL Ind. Com. de Produtos Biológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3433-3553 / (019) 3434-5533 e contato@tecnicontrol.ind.br.

o

Representante no DF e RIDE: (019) 9 9591-1148 e wagner@tecnicontrol.ind.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

7.

ARMIGEN – VPN-HzSNPV

o

Classe/Formulação: Inseticida a base de vírus SC (Suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: vírus núcleo poliédrico VPN-HzSNPV.

o

Modo de ação: ingestão, com alta eficiência nos primeiros estágios de desenvolvimento da larva (1º e º instar), e efeito de
2 a 4 dias.

o

PH da calda: 5,0 – 8,5 (a 25º C), evitando misturas com produtos à base de cobre.

o

Uso/Indicação: controle de lagartas Helicoverpa spp.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: AGBITECH Controles Biológicas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3258-4772 e https://www.agbitech.com/br/casa/contatos.aspx

o

Representante no DF e RIDE: (062) 62 98103 6370 e mlima@agbitech.com / (015) 9 98283383 e gshiomi@agbitech.com

o

Revenda no DF e RIDE: CHARRUA Comercial Agrícola (061 3631-4386 / 061 3612-3834 / 038 3676-3121).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

8.

AUIN – Beauveria bassiana (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Beauveria bassiana.

o

Modo de ação: contato com parasitismo de insetos fitopatogênico.

o

PH da calda: 5,0-6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de acaro rajado (Tetranychus urticae), broca-do-café (Hypothenemus hampei), bicudo da
cana-de-açúcar (Sphenophorus levis), moleque-da-bananeira (Cosmopolites sordidus), mosca branca (Bemisia tabaci),
percevejos (Ordem Hemíptera) tais como percevejo bronzeado (Thaumastocoris peregrinus) e gorgulho (Gonipterus spp.).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: AGRIVALLE Agrícola Vale do Araguaia Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4028-6437 e http://agrivalle.com.br/contato

o

Representante no DF e RIDE: CASA BUGRE (062 3099-7276).

o

Revenda no DF e RIDE: CASA BUGRE (062 3099-7276) / COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

9.

AZACT CE – Azadiractina (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Inseticida bioquímico EC (concentrado emusionável).

o

Princípio ativo: Azadiractina A/B (Tetranortriterpenóide).
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o

Modo de ação: contato e ingestão interferindo na metamorfose do inseto.

o

PH da calda: 6,5 – 7,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ácaro rajado (Tetranychus urticae), broca (Hypothenemus hampei), bicho mineiro
(Leucoptera coffeella), larva minadora das folhas (Phyllocnistis citrella), lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), mosca
branca (Bemisia tabaci raça B), psilídeo (Diaphorina citri), pulgão das inflorescências (Aphis gossypii), pulgão verde (Myzus
persicae), pulgão preto (Toxoptera citricida), pulgão da couve (Brevicoryne brassicae), traça das crucíferas (Plutella
xylostella), trips (Thrips palmi), trips (Selenothrips rubrocinctus), traça (Tuta absoluta).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: LUIZ ARTHUR CURY E SILVA Agronegócios Ltda. (importador).

o

Contato do fabricante: (016) 3482-2534 e https://www.cultivaagrorganic.com/

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

10. AZAMAX – Azadiractina (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Inseticida bioquímico EC (concentrado emusionável).

o

Princípio ativo: Azadiractina A/B (Tetranortriterpenóide).

o

Modo de ação: contato e ingestão interferindo na metamorfose do inseto.

o

PH da calda: 6,5 – 7,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ácaro rajado (Tetranychus urticae), broca (Hypothenemus hampei), bicho mineiro
(Leucoptera coffeella), larva minadora das folhas (Phyllocnistis citrella), lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), mosca
branca (Bemisia tabaci raça B), psilídeo (Diaphorina citri), pulgão das inflorescências (Aphis gossypii), pulgão verde (Myzus
persicae), pulgão preto (Toxoptera citricida), pulgão da couve (Brevicoryne brassicae), traça das crucíferas (Plutella
xylostella), trips (Thrips palmi), trips (Selenothrips rubrocinctus), traça (Tuta absoluta).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.

o

Contato do fabricante: (19) 3794 5600 / (19) 3794 5600 - carlos.fabri@uniphos.com / florindo.orsi@uniphos.com.

o

Representante no DF e RIDE: (019) 3794-5600 / (019) 9 9795-8196 e florindo.orsi@uniphos.com.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / AGROSUPORTE (064 34112511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

11. BAC-CONTROL – Bacillus thuringiensis
o

Classe/Formulação: Inseticida biológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: bactéria Bacillus thuringiensi, Berliner.

o

Modo de ação: ingestão.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de brocas e lagartas, em especial broca das cucurbitáceas (Diaphania hyalinata e D.
nitidalis), bicho furão (Ecdytolopha aurantiana), curuquê dos capinzais (Mocis lapites), lagarta da couve (Ascia monuste
orseis), lagarta falsa-medideira (Trichoplusia ni), lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), mandorová (Erinnys ello),
traça das crucíferas (Plutella xylostella), traça dos cafezais (Eacles imperiallis magnifica).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: VECTORCONTROL Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3826-2475 / (019) 3836-2891 e vectorcontrol@vectorcontrol.agr.br.

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

40

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

12. BAC-CONTROL MAX – Bacillus thuringiensi
o

Classe/Formulação: Inseticida biológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: bactéria Bacillus thuringiensi, Berliner.

o

Modo de ação: ingestão.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de brocas e lagartas, em especial broca das cucurbitáceas (Diaphania hyalinata e D.
nitidalis), bicho furão (Ecdytolopha aurantiana), curuquê dos capinzais (Mocis lapites), lagarta da couve (Ascia monuste
orseis), lagarta falsa-medideira (Trichoplusia ni), lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), mandorová (Erinnys ello),
traça das crucíferas (Plutella xylostella), traça dos cafezais (Eacles imperiallis magnifica).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: VECTORCONTROL Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3826-2475 / (019) 3836-2891 e vectorcontrol@vectorcontrol.agr.br.

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

13. BALLVÉRIA – Beauveria bassiana
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Beauveria bassiana.

o

Modo de ação: contato com produção de proteases e quitinases que degradam a cutícula dos insetos.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de acaro rajado (Tetranychus urticae), broca-do-café (Hypothenemus hampei), bicudo da
cana-de-açúcar (Sphenophorus levis), moleque-da-bananeira (Cosmopolites sordidus), mosca branca (Bemisia tabaci),
percevejos (Ordem Hemíptera).

o

Forma de apresentação: embalagem de 200g e 1 kg.

o

Fabricante: BALLAGRO AGROTECNOLOGIA LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 4217-1202 e contato@ballagro.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (034) 9 9937-3887.

o

Revenda no DF e RIDE: CHARRUA Comercial Agrícola (061 3631-4386 / 061 3612-3834 / 038 3676-3121)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

14. BEAUVERIA ICB – Beauveria bassiana
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico SC (Suspensão Concentrada)

o

Princípio ativo: fungo Beauveria bassiana

o

Modo de ação: contato com produção de proteases e quitinases que degradam a cutícula dos insetos.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C)

o

Uso/Indicação: manejo e controle de moleque-da-bananeira (Cosmopolites sordidus).

o

Forma de apresentação: embalagem de 500 ml e 1 litro.

o

Fabricante: ICB BIOAGRITEC e BIOSUL FERTILIZANTES LTDA

o

Contato do fabricante: (054) 3231-7600 e biosul@biosul.com / (051) 3022-2985 e comercial@icb.bio.br /
icbbio.com@gmail.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9973-8001 / (061) 9 8403-8001

41

o

Revenda no DF e RIDE: HORIZONTE Comercial Agrícola (061 3642-2596)

o

*Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

15. BEAUVECONTROL – Beauveria bassiana (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Beauveria bassiana.

o

Modo de ação: contato com parasitismo de insetos fitopatogênico.

o

PH da calda: 5,0-6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de acaro rajado (Tetranychus urticae), broca-do-café (Hypothenemus hampei), bicudo da
cana-de-açúcar (Sphenophorus levis), moleque-da-bananeira (Cosmopolites sordidus), mosca branca (Bemisia tabaci),
percevejos (Ordem Hemíptera) tais como percevejo bronzeado (Thaumastocoris peregrinus) e gorgulho (Gonipterus spp.)
em fruteiras, grãos, hortaliças e árvores.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: SIMBIOSE Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3199-0200 e contato@simbiose-agro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: FORTALEZA AGRICOLA (061 3633-2323) / NUTRIR AGRONEGÓCIOS (061 3389-1232) / TRION
AGRONEGÓCIOS (061 3631-2315)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

16. BIOISCA – Trefosia candida (SELO IBD Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Isca granulada para controle de formigas cortadeiras.

o

Princípio ativo: Trefosia candida e Flavonas sapronicas do tipo retenoides.

o

Modo de ação: ingestão.

o

Uso/Indicação: controle de saúvas (Atta spp.) e quenquém (Acromyrmex spp.).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: POLIMATA Soluções ambientais.

o

Contato do fabricante: (073) 3209-3711 e bioisca@polimataambiental.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (073) 9 9808-1888.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

17. BOVERIA TURBO – Beauveria bassiana (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico WP (Pó molhável)

o

Princípio ativo: fungo Beauveria bassiana

o

Modo de ação: contato com produção de proteases e quitinases que degradam a cutícula dos insetos.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C)

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ácaro rajado (Tetranychus urticae), cigarrinha do milho (Dalbulus maidis), mosca
branca (Bemisia tabaci raça B), moleque-da-bananeira (Cosmopolites sordidus).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOVALENS Ltda.

o

Contato do fabricante: (064) 98404-0186 e http://www.biovalens.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROBRASIL (061 3642-2900) / NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / TECAGRO (061 3642-2080 / 3612-3057) / AGROSUPORTE (064 3411-2511).
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o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

18. BOVERIL – Beauveria bassiana (SELO IBD Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Beauveria bassiana.

o

Modo de ação: contato com parasitismo de insetos fitopatogênico.

o

PH da calda: 5,0-6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de acaro rajado (Tetranychus urticae), broca-do-café (Hypothenemus hampei), bicudo da
cana-de-açúcar (Sphenophorus levis), moleque-da-bananeira (Cosmopolites sordidus), mosca branca (Bemisia tabaci),
percevejos (Ordem Hemíptera) tais como percevejo bronzeado (Thaumastocoris peregrinus) e gorgulho (Gonipterus spp.).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: KOPPERT Biological Systems LTDA.

o

Contato do fabricante: (019) 3124.3677 e http://koppert.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9865-7597 e wmedeiros@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e
tbueno@koppert.com.br / (034) 9 9919-5794 e LBarbosa@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e tbueno@koppert.com.br /
(038) 9 9940-3396 e gribeiro@koppert.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 9 99194439 / 061 9 8520-5035) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090 / 061 99654-0618) / CHARRUA (061 3612-3834 /
061 3631-4386 / 038 3676-3121) / SOAGRO (062 3233-5322) / TRISOLO (061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 36719023)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

19. BOUVERIZ – Metarhizium anisopliae (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Beauveria bassiana.

o

Modo de ação: contato com parasitismo de insetos fitopatogênico.

o

PH da calda: 5,0-6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de acaro rajado (Tetranychus urticae), broca-do-café (Hypothenemus hampei), bicudo da
cana-de-açúcar (Sphenophorus levis), moleque-da-bananeira (Cosmopolites sordidus), mosca branca (Bemisia tabaci),
percevejos (Ordem Hemíptera) tais como percevejo bronzeado (Thaumastocoris peregrinus) e gorgulho (Gonipterus spp.).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROL Sistema de Controle Biológico Ltda.

o

Contato do fabricante: (016) 3945-0384 / 3945-1768 e http://www.biocontrol.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: (034) 99836-6683 e bruno.guimaraes@genica.com.br / (019) 9 9822.0643 e
comercial@genica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

20. BTCONTROL – Bacillus thuringiensis
o

Classe/Formulação: Inseticida biológico SC (Suspensão Concentrada).

o

Princípio ativo: bactéria Bacillus thuringiensis

o

Modo de ação: ingestão.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de brocas e lagartas, em especial broca das cucurbitáceas (Diaphania hyalinata e D.
nitidalis), bicho furão (Ecdytolopha aurantiana), curuquê dos capinzais (Mocis lapites), lagarta da couve (Ascia monuste
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orseis), lagarta falsa-medideira (Trichoplusia ni), lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), mandorová (Erinnys ello),
traça das crucíferas (Plutella xylostella), traça dos cafezais (Eacles imperiallis magnifica).
o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: SIMBIOSE Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3199-0200 e contato@simbiose-agro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: FORTALEZA AGRICOLA (061 3633-2323) / NUTRIR AGRONEGÓCIOS (061 3389-1232) / TRION
AGRONEGÓCIOS (061 3631-2315)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

21. CARTUGEN – Baculovírus Spodoptera frugiperda
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico SC (Suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: Baculovírus Spodoptera frugiperda (SfMNPV)

o

Modo de ação: ingestão, com alta eficiência nos primeiros estágios de desenvolvimento da larva (1º e º instar), e efeito de
2 a 4 dias.

o

PH da calda: 5,0 – 8,5 (a 25º C), evitando misturas com produtos à base de cobre.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de lagarta militar (Spodoptera frugiperda)

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: AGBITECH Controles Biológicas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3258-4772 e https://www.agbitech.com/br/casa/contatos.aspx

o

Representante no DF e RIDE: (062) 62 98103 6370 e mlima@agbitech.com / (015) 9 98283383 e gshiomi@agbitech.com

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

22. CHALLENGER – Isaria fumosorosea
o

Classe/Formulação: Inseticida biológico SC (Suspensão concentrada).

o

Composição: fungo entomopatogênico Isaria fumosorosea.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de psilídeo (Diaphorina citri), vetor das bactérias causadoras do Greening (HLB) em citros
e lagarta helicoverpa (Helicoverpa armigera)

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: KOPPERT Biological Systems LTDA.

o

Contato do fabricante: (019) 3124.3677 e http://koppert.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9865-7597 e wmedeiros@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e
tbueno@koppert.com.br / (034) 9 9919-5794 e LBarbosa@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e tbueno@koppert.com.br /
(038) 9 9940-3396 e gribeiro@koppert.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090
/ 061 99654-0618) / CHARRUA (061 3612-3834 / 061 3631-4386 / 038 3676-3121) / SOAGRO (062 3233-5322) / TRISOLO
(061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 3671-9023)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

23. CRYSTAL – Bacillus thuringiensis
o

Classe/Formulação: inseticida microbiológico SC (Suspensão concentrada)

o

Princípio ativo: Bacillus thuringiensis
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o

Modo de ação: ingestão.

o

PH da calda: 6,0 – 6,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de lagartas, em especial lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: Laboratório Farroupilha Ltda.

o

Contato do fabricante: (034) 3826-0400 e contato@labfarroupilha.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9649-0218 e (061) 9 9998-3215.

o

Revenda no DF e RIDE: AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA (061 3621-3674 / 061 3642-1033 / 061 3011-1812) / AGROSYN
(061 3621-3674) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 3612-3477)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

24. CHRYSOGEN – Baculovírus Crysodeixis includens
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico SC (Suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: Baculovírus Crysodeixis includens (ChinNPV)

o

Modo de ação: ingestão, com alta eficiência nos primeiros estágios de desenvolvimento da larva (1º e º instar), e efeito de
2 a 4 dias.

o

PH da calda: 5,0 – 8,5 (a 25º C), evitando misturas com produtos à base de cobre.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de lagarta falsa medideira (Chrysodeixis includens)

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: AGBITECH Controles Biológicas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3258-4772 e https://www.agbitech.com/br/casa/contatos.aspx

o

Representante no DF e RIDE: (062) 62 98103 6370 e mlima@agbitech.com / (015) 9 98283383 e gshiomi@agbitech.com

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

25. DELEGATE – Espinetoram
o

Classe/Formulação: Inseticida não sistêmico de origem biológica do grupo químico das espinosinas.

o

Princípio ativo: Espinetoram (Espinosinas).

o

Modo de ação: inseticida de contato (ativador alostérico de receptores nicotínicos da acetilcolina).

o

PH da calda: 5,0 a 5,5 (25º C).

o

Uso/Indicação: Controle de bicho furão (Ecdytolopha aurantiana e Gymnandrosoma aurantiana), broca das curcubitáceas
(Diaphania hyalinata), broca das hastes (Megastes pusialis), broca pequena do fruto (Neoleucinodes elegantalis), broca
grande do fruto (Helicoverpa zea), curuquê das curcubitáceas (Mocis latipes), mosca do mediterrâneo (Ceratitis capitata),
lagarta enroladeira (Bonagota salubricola), lagarta desfolhadeira (Automeris memusae), lagarta rosca (Agrotis ipsilon),
lagarta falsa medideira (Chrysodeixis includens), lagarta das solanáceas (Mechanitis Iysimnia), lagarta das folhas
(Spodoptera eridania), lagarta elasmo (Elasmopalpus lignosellus), mariposa oriental (Grapholita molesta), mosca minadora
(Liriomyza spp.), traça das oliveiras (Palpita unionalis), tripés (Thrips tabaci, Thrips palmi e Frankliniella occidentalis).

o

Forma de apresentação: embalagem de 500 g e 1 kg.

o

Fabricante: DOW AGROSCIENCES Industrial LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 5188-9305 / (011) 5188-9181 / (054) 9 9666-8698 e adarnone@dow.com / vdreno@dow.com,
wdharter@dow.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: : ADUBOS Araguaia (062 3310-8133 / 061 3487-8200 / 061 3362-3500 / 061 3355-9600 / 061
3642-9595 / 062 3272-8800) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / COOTAQUARA (061 34836023 / 061 3483-6021) / AGROSUPORTE (064 3411-2511).
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o

Bula: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

26. DIPEL – Bacillus thuringiensis (SELO IBD Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Inseticida biológico SC (Suspensão Concentrada).

o

Princípio ativo: Bacillus thuringiensis.

o

Modo de ação: ingestão.

o

PH da calda: 6,0 – 6,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de brocas e lagartas, em especial broca do fruto (Strymon basalides), broca das
cucurbitáceas (Diaphania hyalinata), broca do colmo (Diatraea saccharalis), bicho furão (Ecdytolopha aurantiana), lagartadesfolhadeira (Opsiphanes invirae), lagarta da couve (Ascia monuste orseis), lagarta falsa-medideira (Trichoplusia ni),
lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), lagarta thyrinteina (Thyrinteina arnobia), lagarta das fruteiras (Argyrotaenia
sphaleropa), lagarta das palmeiras (Brassolis sophorae), mariposa oriental (Grapholita molesta), traça (Tuta absoluta), traça
das crucíferas (Plutella xylostella).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 10 litros.

o

Fabricante: SUMITOMO CHEMICAL do Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 3174 0370 / (019) 9 9115-0815 e jluporini@sumitomo-chem.com.br / rrodrigues@sumitomochem.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9999-7376 / (061) 9 9838-2981 / (061) 9 9959-9723 / (062) 9 9837-8187 e
sandro.fernandes@fmc.com / hfleury@sumitomo-chem.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / ADUBOS Araguaia (062 3310-8133 / 061
3487-8200 / 061 3362-3500 / 061 3355-9600 / 061 3642-9595 / 062 3272-8800) / VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485
/ 061 3388-1701) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090 / 061 99654-0618) / SOAGRO (062 3233-5322) /
AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

27. DIPLOMATA K – HearNPV
o

Classe/Formulação: Inseticida a base de vírus HearNPV.

o

Princípio ativo: vírus núcleo poliédrico Helicoverpa armenigera HearNPV (família Baculovirus).

o

Modo de ação: ingestão, com alta eficiência nos primeiros estágios de desenvolvimento da larva (1º e º instar), e efeito de
2 a 4 dias.

o

PH da calda: 5,0 – 8,5 (a 25º C), evitando misturas com produtos à base de cobre.

o

Uso/Indicação: controle de lagartas Helicoverpa spp.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: KOPPERT BIOLOGICAL Systems Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3124.3677 e http://koppert.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9865-7597 e wmedeiros@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e
tbueno@koppert.com.br / (034) 9 9919-5794 e LBarbosa@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e tbueno@koppert.com.br /
(038) 9 9940-3396 e gribeiro@koppert.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090
/ 061 99654-0618) / CHARRUA (061 3612-3834 / 061 3631-4386 / 038 3676-3121) / SOAGRO (062 3233-5322) / TRISOLO
(061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 3671-9023)
_________________________________________________________________________________________________

28. ENTRUST – Espinosade
o

Classe/Formulação: Inseticida não sistêmico de origem biológica do grupo químico das espinosinas WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: Espinosade (Espinosinas).
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o

Modo de ação: inseticida de contato (ativador alostérico de receptores nicotínicos da acetilcolina).

o

PH da calda: 5,0 a 5,5 (25º C).

o

Uso/Indicação: controle de bicho mineiro (Leucoptera coffeella), bicho-furão (Ecdytolopha aurantiana), larva-minadora
(Liriomyza huidobrensis), lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), mosca minadora (Liriomyza huidobensis),
minadora-das-folhas (Phyllocnistis citrella), tripes (Thrips tabaci), tripes (Frankliniella occidentalis), traça da baratinha
(Phthorimaca operculella), traça das crucíferas (Plutella xylostella), traça (Tuta absoluta).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: DOW AGROSCIENCES Industrial LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 5188-9305 / (011) 5188-9181 / (054) 9 9666-8698 e adarnone@dow.com / vdreno@dow.com,
wdharter@dow.com.

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9606-0767 e ajfarina@dow.com / ggurian@dow.com.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

29. EXALT – Espinetoram
o

Classe/Formulação: Inseticida não sistêmico de origem biológica do grupo químico das espinosinas SC (Suspensão
concentrada).

o

Princípio ativo: Espinetoram (Espinosinas).

o

Modo de ação: inseticida de contato (ativador alostérico de receptores nicotínicos da acetilcolina).

o

PH da calda: 5,0 a 5,5 (25º C).

o

Uso/Indicação: Controle de bicho furão (Ecdytolopha aurantiana e Gymnandrosoma aurantiana), broca das curcubitáceas
(Diaphania hyalinata), broca das hastes (Megastes pusialis), broca pequena do fruto (Neoleucinodes elegantalis), broca
grande do fruto (Helicoverpa zea), curuquê das curcubitáceas (Mocis latipes), mosca do mediterrâneo (Ceratitis capitata),
lagarta enroladeira (Bonagota salubricola), lagarta desfolhadeira (Automeris memusae), lagarta rosca (Agrotis ipsilon),
lagarta falsa medideira (Chrysodeixis includens), lagarta das solanáceas (Mechanitis Iysimnia), lagarta das folhas
(Spodoptera eridania), lagarta elasmo (Elasmopalpus lignosellus), mariposa oriental (Grapholita molesta), mosca minadora
(Liriomyza spp.), traça das oliveiras (Palpita unionalis), tripés (Thrips tabaci, Thrips palmi e Frankliniella occidentalis).

o

Forma de apresentação: embalagem de 500 ml e 1 litro.

o

Fabricante: DOW AGROSCIENCES Industrial LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 5188-9305 / (011) 5188-9181 / (054) 9 9666-8698 e adarnone@dow.com / vdreno@dow.com,
wdharter@dow.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Bula: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

30. ICB NUTRISOLO – Paecilomyces ssp.
o

Classe/Formulação: Nematicida Biológico SC (Suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: fungo Paecilomyces lilacinus.

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de nematoides fitopatogênicos.

o

PH da calda: 6,0-7,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ovos dos nematoides Meloidogyne spp., Heterodera spp., Helicotylenchus, Geterodera
spp., Globodera spp., Nacobbus spp., Pratylenchus spp., Radopholus similis, Rotylenchulus reniformis, Scutellonema spp.,
Tylenchulus semipenetrans.

o

Forma de apresentação: embalagem de 100ml e 1 litro.

o

Fabricante: ICB BIOAGRITEC e BIOSUL FERTILIZANTES LTDA.
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o

Contato do fabricante: (054) 3231-7600 e biosul@biosul.com / (051) 3022-2985 e comercial@icb.bio.br /
icbbio.com@gmail.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9973-8001 / (061) 9 8403-8001.

o

Revenda no DF e RIDE: HORIZONTE Comercial Agrícola (061 3642-2596)

o

*Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

31. ICB NUTRISOLO – Bacillus amyloliquefaciens
o

Classe/Formulação: Nematicida Biológico SC (Suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: fungo Bacillus amyloliquefaciens.

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de nematoides fitopatogênicos.

o

PH da calda: 6,0-7,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ovos dos nematoides Meloidogyne spp., Heterodera spp., Helicotylenchus, Geterodera
spp., Globodera spp., Nacobbus spp., Pratylenchus spp., Radopholus similis, Rotylenchulus reniformis, Scutellonema spp.,
Tylenchulus semipenetrans.

o

Forma de apresentação: embalagem de 50 ml.

o

Fabricante: ICB BIOAGRITEC e BIOSUL FERTILIZANTES LTDA.

o

Contato do fabricante: (054) 3231-7600 e biosul@biosul.com / (051) 3022-2985 e comercial@icb.bio.br /
icbbio.com@gmail.com-

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9973-8001 / (061) 9 8403-8001.

o

Revenda no DF e RIDE: HORIZONTE Comercial Agrícola (061 3642-2596)

o

*Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

32. FITONEEM – Azadiractina (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inseticida bioquímico EC (concentrado emusionável).

o

Princípio ativo: Azadiractina A/B (Tetranortriterpenóide).

o

Modo de ação: contato e ingestão interferindo na metamorfose do inseto.

o

PH da calda: 6,5 – 7,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ácaro rajado (Tetranychus urticae), broca (Hypothenemus hampei), bicho mineiro
(Leucoptera coffeella), larva minadora das folhas (Phyllocnistis citrella), lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), mosca
branca (Bemisia tabaci raça B), mosca branca (Bemisia tabaci), psilídeo (Diaphorina citri), pulgão das inflorescências (Aphis
gossypii), pulgão verde (Myzus persicae), pulgão preto (Toxoptera citricida), pulgão da couve (Brevicoryne brassicae), traça
das crucíferas (Plutella xylostella), trips (Thrips palmi), trips (Selenothrips rubrocinctus), traça (Tuta absoluta).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: DALNEEM Brasil Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

o

Contato do fabricante: (47) 3246-6863 e http://dalneem.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

33. FERRAMOL – Fosfato de ferro
o

Classe/Formulação: Isca granulada para controle de lesma e caracol.

o

Princípio ativo: Fosfato de ferro.

o

Modo de ação: ingestão.

o

Uso/Indicação: Hortaliças e fruteiras.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.
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o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8459 / (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / COOTAQUARA (061 34836023 / 061 3483-6021).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

34. GEMSTAR – HearNPV
o

Classe/Formulação: Inseticida biológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: Inseticida a base de vírus HearNPV.

o

Modo de ação: ingestão, com alta eficiência nos primeiros estágios de desenvolvimento da larva (1º e º instar), e efeito de
5 a 7 dias.

o

PH da calda: 6,0 – 8,0 (a 25º C), não sendo recomendado misturas com espalhante adesivos a base de silicone.

o

Uso/Indicação: controle de lagartas Helicoverpa spp.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 / (062) 9 9610-8583 / (061) 9 9679-7699 e vendasbio@biocontrole.com.br /
tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: CHARRUA Comercial Agrícola (061 3631-4386 / 061 3612-3834 / 038 3676-3121)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

35. GRANADA – Beauveria bassiana (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Beauveria bassiana.

o

Modo de ação: contato com parasitismo de insetos fitopatogênico.

o

PH da calda: 5,0-6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de acaro rajado (Tetranychus urticae), broca-do-café (Hypothenemus hampei), bicudo da
cana-de-açúcar (Sphenophorus levis), cigarrinha do milho (Dalbulus maidis), moleque-da-bananeira (Cosmopolites
sordidus), mosca branca (Bemisia tabaci), percevejos (Ordem Hemíptera) tais como percevejo bronzeado (Thaumastocoris
peregrinus) e gorgulho (Gonipterus spp.).

o

Forma de apresentação: embalagem de 250 g e 500 g.

o

Fabricante: Laboratório Farroupilha Ltda.

o

Contato do fabricante: (034) 3826-0400 e contato@labfarroupilha.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9649-0218 e (061) 9 9998-3215.

o

Revenda no DF e RIDE: AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA (061 3621-3674 / 061 3642-1033 / 061 3011-1812) / AGROSYN
(061 3621-3674) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 3612-3477)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

36. GR-IN – Metarhizium anisopliae (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inseticida biológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Metarhizium anisopliae IBCB425.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: Controle de cigarrinha das pastagens (Notozulia entreriana) e diversos insetos da família Coleóptera.
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o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: AGRIVALLE Agrícola Vale do Araguaia Ltda.

o

Contato do fabricante: (11) 4028-6437 e http://agrivalle.com.br/contato

o

Representante no DF e RIDE: CASA BUGRE (062 3099-7276).

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / CASA BUGRE (062 3099-7276)
/ COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

37. HELICOVEX – HzSNPV
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico SC (Suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: Helicoverpa zea nucleopolyhedrovirus – HzSNPV

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: Controle de lagarta helicoverpa (Helicoverpa armigera)

o

Forma de apresentação: embalagem de 500 ml e 1 litro.

o

Fabricante: FMC Agrícola Ltda.

o

Contato do fabricante: 0800 171787 e https://www.fmcagricola.com.br/index.aspx

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

38. HELYMAX – Bacillus thuringiensis (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inseticida biológico WP (Pó molhável) e EC (concentrado emusionável).

o

Princípio ativo: bactéria Bacillus thuringiensis.

o

Modo de ação: ingestão.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de lagarta Helicoverpa spp.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg E 1 litro.

o

Fabricante: BALLAGRO Agrotecnologia LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 4217-1202 e contato@ballagro.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (034) 9 9937-3887

o

Revenda no DF e RIDE: CHARRUA Comercial Agrícola (061 3631-4386 / 061 3612-3834 / 038 3676-3121)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

39. KUMULUS - Enxofre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fungicida e Acaricida Inorgânico WG (Grânulo dispersível).

o

Princípio ativo: Sulfur (Enxofre).

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,0 a 9,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: controle de ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus), ácaro-da-falsa-ferrugem (Phyllocoptruta oleivora),
ácaro da leprose (Brevipalpus phoenicis), oídio (Erysiphe polygoni), oídio (Oidium caricae), oídio (Oidium mangiferae), oídio
(Microsphaera difusa), oídio (Blumeria graminis f.ssp. Tritici), oídio (Uncinula necator), oídio (Sphaerotheca fuliginea).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BAYER CropScience Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 5694-7382 / (011) 9 8644-8507 e https://www.agro.bayer.com.br/
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o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: : ADUBOS Araguaia (062 3310-8133 / 061 3487-8200 / 061 3362-3500 / 061 3355-9600 / 061
3642-9595 / 062 3272-8800) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / VEGETAL Agronegócios
(061 3234-8485 / 061 3388-1701) / COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021) / AGROBRASIL (061 3642-2900) /
SOAGRO (062 3233-5322)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

40. METHACONTROL – Metarhizium anisopliae (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inseticida biológico WP (Pó molhável).

o

Composição: fungo Metarhizium anisopliae.

o

Modo de ação: contato com produção de proteases e quitinases que degradam a cutícula dos insetos.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C)

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ácaro rajado (Tetranychus urticae), cigarrinha do milho (Dalbulus maidis), mosca
branca (Bemisia tabaci raça B), moleque-da-bananeira (Cosmopolites sordidus),

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: SIMBIOSE Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3199-0200 e contato@simbiose-agro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: FORTALEZA AGRICOLA (061 3633-2323) / NUTRIR AGRONEGÓCIOS (061 3389-1232) / TRION
AGRONEGÓCIOS (061 3631-2315)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

41. METARHIZIUM JCO – M. anisopliae (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fungicida e Inseticida biológico WP (Pó molhável).

o

Composição: fungo Metarhizium anisopliae.

o

Modo de ação: contato com produção de proteases e quitinases que degradam a cutícula dos insetos.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C)

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ácaro rajado (Tetranychus urticae), cigarrinha do milho (Dalbulus maidis), mosca
branca (Bemisia tabaci raça B), moleque-da-bananeira (Cosmopolites sordidus),

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: JCO Industria e Comercio de Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (077) 9 9969-5554 / (077) 3612-0881 / (077) 3612-0101 e contato@jcofertilizantes.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

42. METARRIL – Metarhizium anisopliae (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Inseticida biológico WP (Pó molhável).

o

Composição: fungo Metarhizium anisopliae.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: Controle de cigarrinha das pastagens (Notozulia entreriana) e diversos insetos da família Coleóptera.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: KOPPERT Biological Systems LTDA.

o

Contato do fabricante: (019) 3124.3677 e http://koppert.com.br/
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o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9865-7597 e wmedeiros@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e
tbueno@koppert.com.br / (034) 9 9919-5794 e LBarbosa@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e tbueno@koppert.com.br /
(038) 9 9940-3396 e gribeiro@koppert.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 9 99194439 / 061 9 8520-5035) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090 / 061 99654-0618) / CHARRUA (061 3612-3834 /
061 3631-4386 / 038 3676-3121) / SOAGRO (062 3233-5322) / TRISOLO (061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 36719023)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

43. METARRIZ PLUS – Metarhizium anisopliae (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Metarhizium anisopliae.

o

Modo de ação: contato com parasitismo de insetos fitopatogênico.

o

PH da calda: 5,0-6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de cigarrinha das pastagens (Zulia entreriana), cigarrinha das raízes da cana de açúcar
(Mahanarva fimbriolata).

o

Forma de apresentação: embalagem de 250 g e 500 g.

o

Fabricante: BIOCONTROL Sistema de Controle Biológico Ltda.

o

Contato do fabricante: (016) 3945-0384 / 3945-1768 e http://www.biocontrol.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: (034) 99836-6683 e bruno.guimaraes@genica.com.br / (019) 9 9822.0643 e
comercial@genica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

44. META TURBO – Beauveria bassiana (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico WP (Pó molhável)

o

Princípio ativo: fungo Metarhizium anisopliae.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: Controle de cigarrinha das pastagens (Mahanarva fimbriolata) e diversos insetos da família Coleóptera.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOVALENS Ltda.

o

Contato do fabricante: (064) 98404-0186 e http://www.biovalens.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROBRASIL (061 3642-2900) / NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / TECAGRO (061 3642-2080 / 3612-3057) / AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

45. METIE – Metarhizium anisopliae
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Metarhizium anisopliae.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: Controle de cigarrinha das pastagens (Notozulia entreriana) e diversos insetos da família Coleóptera.
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o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BALLAGRO Agrotecnologia LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 4217-1202 e contato@ballagro.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (034) 9 9937-3887.

o

Revenda no DF e RIDE: CHARRUA Comercial Agrícola (061 3631-4386 / 061 3612-3834 / 038 3676-3121)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

46. NEMACONTROL – Bacillus amyloliquefaciens (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Nematicida Biológico SC (Suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: fungo Bacillus amyloliquefaciens.

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de nematoides fitopatogênicos, em especial Pratylenchus brachyurus

o

PH da calda: 6,0-7,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ovos dos nematoides Meloidogyne spp., Heterodera spp., Helicotylenchus, Geterodera
spp., Globodera spp., Nacobbus spp., Pratylenchus spp., Radopholus similis spp., Rotylenchulus reniformis, Scutellonema
spp., Tylenchulus semipenetrans.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: SIMBIOSE Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3199-0200 e contato@simbiose-agro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: FORTALEZA AGRICOLA (061 3633-2323) / NUTRIR AGRONEGÓCIOS (061 3389-1232) / TRION
AGRONEGÓCIOS (061 3631-2315)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

47. NEMAKILL – Paecilomyces lilianus.
o

Classe/Formulação: Nematicida Biológico SL (Suspensão solúvel).

o

Princípio ativo: fungo Paecilomyces lilacinus.

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de nematoides fitopatogênicos.

o

PH da calda: 6,0-7,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ovos dos nematoides Meloidogyne spp., Heterodera spp., Helicotylenchus, Geterodera
spp., Globodera spp., Nacobbus spp., Pratylenchus spp., Radopholus similis, Rotylenchulus reniformis, Scutellonema spp.,
Tylenchulus semipenetrans.

o

Forma de apresentação: embalagem de 100ml e 1 litro.

o

Fabricante: MANEOGENE AGROCIÊNCIAS S.A.

o

Contato do fabricante: (019) 3867-7800.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

48. NEMAT – Paecilomyces lilacinus
o

Classe/Formulação: Nematicida Biológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Paecilomyces lilacinus.

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de nematoides fitopatogênicos.

o

PH da calda: 6,0-7,0 (a 25º C).
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o

Uso/Indicação: manejo e controle de ovos dos nematoides Meloidogyne spp., Heterodera spp., Helicotylenchus, Geterodera
spp., Globodera spp., Nacobbus spp., Pratylenchus spp., Radopholus similis, Rotylenchulus reniformis, Scutellonema spp.,
Tylenchulus semipenetrans.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BALLAGRO Agrotecnologia LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 4217-1202 e contato@ballagro.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (034) 9 9937-3887.

o

Revenda no DF e RIDE: CHARRUA Comercial Agrícola (061 3631-4386 / 061 3612-3834 / 038 3676-3121)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

49. ONIX – Bacillus methylotrophicus (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: nematicida microbiológico SC (Suspensão concentrada)

o

Princípio ativo: Bacillus methylotrophicus UFPEDA 20

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de nematoides fitopatogênicos.

o

PH da calda: 6,0-7,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ovos dos nematoides Meloydogine javanica e Pratytenchus brachyurus.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: Laboratório Farroupilha Ltda.

o

Contato do fabricante: (034) 3826-0400 e contato@labfarroupilha.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9649-0218 e (061) 9 9998-3215.

o

Revenda no DF e RIDE: AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA (061 3621-3674 / 061 3642-1033 / 061 3011-1812) / AGROSYN
(061 3621-3674) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 3612-3477)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

50. OPALA – Metarhizium anisopliae (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: fungo Metarhizium anisopliae.

o

Modo de ação: contato com parasitismo de insetos fitopatogênico.

o

PH da calda: 5,0-6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de cigarrinha das pastagens (Zulia entreriana), cigarrinha das raízes da cana de açúcar
(Mahanarva fimbriolata).

o

Forma de apresentação: embalagem de 250 g e 500 g.

o

Fabricante: Laboratório Farroupilha Ltda.

o

Contato do fabricante: (034) 3826-0400 e contato@labfarroupilha.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9649-0218 e (061) 9 9998-3215.

o

Revenda no DF e RIDE: AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA (061 3621-3674 / 061 3642-1033 / 061 3011-1812) / AGROSYN
(061 3621-3674) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 3612-3477)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

51. PRESENCE – Bacillus licheniformis e subtilis
o

Classe/Formulação: nematicida microbiológico WS (Pó para preparação em pasta).

o

Princípio ativo: Bacillus licheniformis FMCH001 e Bacillus subtilis FMCH002

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).
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o

Uso/Indicação: manejo e controle de ovos dos nematoides Meloidogyne spp., Heterodera spp., Helicotylenchus, Geterodera
spp., Globodera sp, Nacobbus sp, Pratylenchus sp, Radopholus similis sp, Rotylenchulus reniformis, Scutellonema sp,
Tylenchulus semipenetrans.

o

Forma de apresentação: embalagem de 500g e 1 kg.

o

Fabricante: FMC Agrícola Ltda.

o

Contato do fabricante: 0800 171787 e https://www.fmcagricola.com.br/index.aspx

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

52. PUMA – Isaria fumosorosea
o

Classe/Formulação: Inseticida biológico SC (Suspensão concentrada).

o

Composição: fungo entomopatogênico Isaria fumosorosea.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de psilídeo (Diaphorina citri), vetor das bactérias causadoras do Greening (HLB) em citros
e lagarta helicoverpa (Helicoverpa armigera)

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: KOPPERT Biological Systems LTDA.

o

Contato do fabricante: (019) 3124.3677 e http://koppert.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9865-7597 e wmedeiros@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e
tbueno@koppert.com.br / (034) 9 9919-5794 e LBarbosa@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e tbueno@koppert.com.br /
(038) 9 9940-3396 e gribeiro@koppert.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090
/ 061 99654-0618) / CHARRUA (061 3612-3834 / 061 3631-4386 / 038 3676-3121) / SOAGRO (062 3233-5322) / TRISOLO
(061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 3671-9023)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

53. QUARTZO – Bacillus licheniformis e B. subtilis
o

Classe/Formulação: nematicida microbiológico WS (Pó para preparação em pasta).

o

Princípio ativo: Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis.

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 5,0 a 6,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ovos dos nematoides Meloidogyne sp, Heterodera sp, Helicotylenchus, Geterodera
sp, Globodera sp, Globodera sp, Nacobbus sp, Pratylenchus sp, Radopholus similis sp, Rotylenchulus reniformis,
Scutellonema sp, Tylenchulus semipenetrans.

o

Forma de apresentação: embalagem de 500g e 1 kg.

o

Fabricante: FMC Agrícola Ltda.

o

Contato do fabricante: 0800 171787 e https://www.fmcagricola.com.br/index.aspx

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________
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54. RIZOS – Bacillus subtilis (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: nematicida microbiológico SC (Suspensão concentrada)

o

Princípio ativo: Bacillus subtilis UFPEDA 764

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de nematoides fitopatogênicos.

o

PH da calda: 6,0-7,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de ovos dos nematoides Meloydogine javanica e Pratytenchus brachyurus.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: Laboratório Farroupilha Ltda.

o

Contato do fabricante: (034) 3826-0400 e contato@labfarroupilha.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9649-0218 e (061) 9 9998-3215.

o

Revenda no DF e RIDE: AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA (061 3621-3674 / 061 3642-1033 / 061 3011-1812) / AGROSYN
(061 3621-3674) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 3612-3477)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

55. RIZOTEC – Pochonia chlamydosporia
o

Classe/Formulação: nematicida microbiológico WP (Pó molhável)

o

Princípio ativo: Pochonia chlamydosporia

o

Modo de ação: contato resultando em parasitismo de nematoides fitopatogênicos.

o

PH da calda: 6,0-7,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de nematoides Meloidogyne javanica.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: GRUPO STOLLER Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3872-8288 e info@stoller.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (067) 9965-8201 e mtablas@stoller.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

56. SPINDLE – Espinosade
o

Classe/Formulação: Inseticida não sistêmico de origem biológica do grupo químico das espinosinas WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: Espinosade (Espinosinas).

o

Modo de ação: inseticida de contato (ativador alostérico de receptores nicotínicos da acetilcolina).

o

PH da calda: 5,0 a 5,5 (25º C).

o

Uso/Indicação: Controle de bicho mineiro (Leucoptera coffeella), bicho-furão (Ecdytolopha aurantiana), larva-minadora
(Liriomyza huidobrensis), lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), mosca minadora (Liriomyza huidobensis),
minadora-das-folhas (Phyllocnistis citrella), tripes (Thrips tabaci), tripes (Frankliniella occidentalis), traça da baratinha
(Phthorimaca operculella), traça das crucíferas (Plutella xylostella), traça (Tuta absoluta).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: DOW AGROSCIENCES Industrial LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 5188-9305 / (011) 5188-9181 / (054) 9 9666-8698 e adarnone@dow.com / vdreno@dow.com,
wdharter@dow.com.

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9606-0767 e ajfarina@dow.com / ggurian@dow.com.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________
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57. SUCCESS 0,02 CB – Espinosade (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Isca atrativa CB (Isca concentrada).

o

Princípio ativo: Espinosade (Espinosinas).

o

Modo de ação: inseticida de contato (ativador alostérico de receptores nicotínicos da acetilcolina).

o

PH da calda: 5,0 a 5,5 (25º C).

o

Uso/Indicação: Controle de mosca das fruteiras (Bactrocera carambolae, Anastrepha obliqua e Ceratitis capitata).

o

Forma de apresentação: galão de 10 litros.

o

Fabricante: DOW AGROSCIENCES Industrial LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 5188-9305 / (011) 5188-9181 / (054) 9 9666-8698 e adarnone@dow.com / vdreno@dow.com,
wdharter@dow.com.

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9606-0767 e ajfarina@dow.com / ggurian@dow.com.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / ADUBOS Araguaia (062 33108133 / 061 3487-8200 / 061 3362-3500 / 061 3355-9600 / 061 3642-9595 / 062 3272-8800) / AGROSUPORTE (064 34112511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

58. SURTIVO SOJA CCAB – Baculovírus (ChinNPV e HearNPV)
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico SC (Suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: Baculovírus Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovírus (HearNPV) e B. Crysodeixis includens (ChinNPV)

o

Modo de ação: ingestão, com alta eficiência nos primeiros estágios de desenvolvimento da larva (1º e º instar), e efeito de
2 a 4 dias.

o

PH da calda: 5,0 – 8,5 (a 25º C), evitando misturas com produtos à base de cobre.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de lagarta helicoverpa (Helicoverpa armigera) e lagarta falsa medideira (Chrysodeixis
includens)

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: AGBITECH Controles Biológicas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3258-4772 e https://www.agbitech.com/br/casa/contatos.aspx

o

Representante no DF e RIDE: (062) 62 98103 6370 e mlima@agbitech.com / (015) 9 98283383 e gshiomi@agbitech.com

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

59. SULFURE 750 - Enxofre (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fungicida e Acaricida Inorgânico SC (Suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: Sulfur (Enxofre).

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: 7,0 a 9,0 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: controle de ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus), ácaro-da-falsa-ferrugem (Phyllocoptruta oleivora),
ácaro vermelho (Oligonychus ilicis), oídio (Podosphaera leucotricha), oídio (Blumeria graminis f.ssp. Tritici), oídio (Erysiphe
polygoni), oídio (Microsphaera difussa), oídio (Uncinula necator).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: BIOSOJA Ltda.

o

Contato do fabricante: (16) 3810.8000 e biosoja@biosoja.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 8135-3535 / (062) 9 8188-2288 / (062) 9 8201-4264 e saverioinacio@gmail.com e
ricardojfcorrea@gmail.com.
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o

Revenda no DF e RIDE: AGROBRASIL (061 3642-2900) / NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / TECAGRO (061 3642-2080 / 3612-3057) / AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

60. TRACER – Espinosade (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Inseticida não sistêmico de origem biológica do grupo químico das espinosinas.

o

Princípio ativo: Espinosade (Espinosinas).

o

Modo de ação: inseticida de contato (ativador alostérico de receptores nicotínicos da acetilcolina).

o

PH da calda: 5,0 a 5,5 (25º C).

o

Uso/Indicação: Controle de bicho mineiro (Leucoptera coffeella), bicho-furão (Ecdytolopha aurantiana), larva-minadora
(Liriomyza huidobrensis), lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), mosca minadora (Liriomyza huidobensis),
minadora-das-folhas (Phyllocnistis citrella), tripes (Thrips tabaci), tripes (Frankliniella occidentalis), traça da baratinha
(Phthorimaca operculella), traça das crucíferas (Plutella xylostella), traça (Tuta absoluta).

o

Forma de apresentação: embalagem de 250 ml.

o

Fabricante: DOW AGROSCIENCES Industrial LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 5188-9305 / (011) 5188-9181 / (054) 9 9666-8698 e adarnone@dow.com / vdreno@dow.com,
wdharter@dow.com.

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9606-0767 e ajfarina@dow.com / ggurian@dow.com.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / VEGETAL Agronegócios (061
3234-8485 / 061 3388-1701) / ADUBOS Araguaia (062 3310-8133 / 061 3487-8200 / 061 3362-3500 / 061 3355-9600 / 061
3642-9595 / 062 3272-8800) / COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021) / SOAGRO (062 3233-5322) /
AGROSUPORTE (064 3411-2511) / PRODUTIVA AGRONEGÓCIOS (038 3672-5990)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

61. THURICIDE – Bacillus thuringiensis
o

Classe/Formulação: Inseticida biológico WP (Pó molhável) e SC (Suspensão concentrada)

o

Princípio ativo: bactéria Bacillus thuringiensis.

o

Modo de ação: ingestão.

o

PH da calda: 6,0 A 6,5 (a 25º C).

o

Uso/Indicação: manejo e controle de brocas e lagartas, em especial broca do fruto (Strymon basalides), broca das
cucurbitáceas (Diaphania hyalinata), broca do colmo (Diatraea saccharalis), bicho furão (Ecdytolopha aurantiana), lagartadesfolhadeira (Opsiphanes invirae), lagarta da couve (Ascia monuste orseis), lagarta falsa-medideira (Trichoplusia ni),
lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), lagarta thyrinteina (Thyrinteina arnobia), lagarta das fruteiras (Argyrotaenia
sphaleropa), lagarta das palmeiras (Brassolis sophorae), mariposa oriental (Grapholita molesta), traça (Tuta absoluta), traça
das crucíferas (Plutella xylostella).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

62. VERPAVEX – Baculovírus HearNPV
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico SC (Suspensão concentrada).

o

Princípio ativo: Baculovírus Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovírus (HearNPV).
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o

Modo de ação: ingestão, com alta eficiência nos primeiros estágios de desenvolvimento da larva (1º e º instar), e efeito de
2 a 4 dias.

o

PH da calda: 5,0 – 8,5 (a 25º C), evitando misturas com produtos à base de cobre.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de lagarta helicoverpa (Helicoverpa armigera)

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ANDERMATT do Brasil Soluções Biológicas Ltda.

o

Contato do fabricante: (041) 3503-8703 e http://andermatt.com.br/contato/

o

Representante no DF e RIDE: PRODUZIR Agrobusiness Ltda. (061 - 3631-7235)

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

63. VIGGA – Extrato de alho (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: nematicida e inseticida bioquímico SC (Suspensão concentrada)

o

Princípio ativo: extrato vegetal Allium sativum

o

Modo de ação: contato.

o

PH da calda: sem informações

o

Uso/Indicação: manejo e controle de nematoides Meloydogine javanica e Pratytenchus brachyurus.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: OMEX Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3414-2808 e http://www.omex.com.br/contato/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

64. VIRCONTROL – Baculovírus S. frugiperda (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inseticida microbiológico WP (Pó molhável).

o

Princípio ativo: Baculovírus Spodoptera frugiperda multiplenucleopolyhedrovirus (SfMNPV).

o

Modo de ação: ingestão, com alta eficiência nos primeiros estágios de desenvolvimento da larva (1º e º instar), e efeito de
2 a 4 dias.

o

PH da calda: 5,0 – 8,5 (a 25º C), evitando misturas com produtos à base de cobre.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda)

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: SIMBIOSE Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3199-0200 e contato@simbiose-agro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: sem informações

o

Revenda no DF e RIDE: FORTALEZA AGRICOLA (061 3633-2323), NUTRIR AGRONEGÓCIOS (061 3389-1232), TRION
AGRONEGÓCIOS (061 3631-2315)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

65. XENTARI – Bacillus thuringiensis (SELO OPAC Cerrado Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Inseticida biológico WG (Grânulo dispersível).

o

Princípio ativo: bactéria Bacillus thuringiensis, subssp. Aizawai.

o

Modo de ação: ingestão.

o

PH da calda: 6,0 A 6,5 (a 25º C).
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o

Uso/Indicação: manejo e controle de brocas e lagartas, em especial broca do fruto (Strymon basalides), broca das
cucurbitáceas (Diaphania hyalinata), broca do colmo (Diatraea saccharalis), bicho furão (Ecdytolopha aurantiana), lagartadesfolhadeira (Opsiphanes invirae), lagarta da couve (Ascia monuste orseis), lagarta falsa-medideira (Trichoplusia ni),
lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), lagarta thyrinteina (Thyrinteina arnobia), lagarta das fruteiras (Argyrotaenia
sphaleropa), lagarta das palmeiras (Brassolis sophorae), mariposa oriental (Grapholita molesta), traça (Tuta absoluta), traça
das crucíferas (Plutella xylostella).

o

Forma de apresentação: embalagem de 500 g.

o

Fabricante: FMC Agrícola Ltda.

o

Contato do fabricante: 0800 171787 e https://www.fmcagricola.com.br/index.aspx

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9999-7376 / (061) 9 9838-2981 / (061) 9 9959-9723 e sandro.fernandes@fmc.com

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061
3361-3809 / 061 3391-5357) / COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 36423090 / 061 99654-0618) / SOAGRO (062 3233-5322) / AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

IV.

TRATAMENTO DE SEMENTES PÓS COLHEITA
1.

INSECTO – Terra diatomácea

o

Classe/Formulação: Inseticida bioquímico DP (Pó seco)

o

Princípio ativo: terra diatomácea (Silicon dioxide).

o

Uso/Indicação:: tratamento de sementes pós colheita, em especial para controle de ácaro dos grãos (Acarus spp.),
besourinho dos cereais (Rhyzopertha dominica e Cryptolestes spp.), besouro-das-farinhas (Tribolium ssp.), besouro
castanho (Tribolium castaneum), besouro-do-arroz (Oryzaephilus surinamensis), besouro do fumo (Lasioderma serricorne),
caruncho dos cereais (Sitophilus oryzae), caruncho do feijão (Acanthoscelides obtectus), caruncho das tulhas (Araecerus
fasciculatus), traça-de-grãos (Piodia interpunctella).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg, 5 kg e 10 kg.

o

Fabricante: BEQUISA Indústria Química do Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (013) 3565-1212 e http://www.bequisa.com.br/produtos/pos-colheita-bequisa

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

2.

GRAN PROTECT – Terra diatomácea (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Inseticida bioquímico DP (Pó seco)

o

Princípio ativo: terra diatomácea (Silicon dioxide).

o

Uso/Indicação: tratamento de sementes pós colheita, em especial para controle de ácaro dos grãos (Acarus spp.),
besourinho dos cereais (Rhyzopertha dominica e Cryptolestes spp.), besouro-das-farinhas (Tribolium ssp.), besouro
castanho (Tribolium castaneum), besouro-do-arroz (Oryzaephilus surinamensis), besouro do fumo (Lasioderma serricorne),
caruncho dos cereais (Sitophilus oryzae), caruncho do feijão (Acanthoscelides obtectus), caruncho das tulhas (Araecerus
fasciculatus), traça-de-grãos (Piodia interpunctella).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg, 5 kg e 10 kg.

o

Fabricante: Mineração e Pesquisa Brasileira Ltda.

o

Contato do fabricante: (048) 3441-2811e http://www.bequisa.com.br/produtos/pos-colheita-bequisa

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.
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o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

3.

KEEPDRY – Terra diatomácea

o

Classe/Formulação: Inseticida bioquímico DP (Pó seco)

o

Princípio ativo: terra diatomácea (Silicon dioxide).

o

Uso/Indicação: tratamento de sementes pós colheita, em especial para controle de ácaro dos grãos (Acarus spp.),
besourinho dos cereais (Rhyzopertha dominica e Cryptolestes spp.), besouro-das-farinhas (Tribolium ssp.), besouro
castanho (Tribolium castaneum), besouro-do-arroz (Oryzaephilus surinamensis), besouro do fumo (Lasioderma serricorne),
caruncho dos cereais (Sitophilus oryzae), caruncho do feijão (Acanthoscelides obtectus), caruncho das tulhas (Araecerus
fasciculatus), traça-de-grãos (Piodia interpunctella).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg, 5 kg e 10 kg.

o

Fabricante: BEQUISA Indústria Química do Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (013) 3565-1212 e http://www.bequisa.com.br/produtos/pos-colheita-bequisa

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

V.

FISIOATIVADOR E PROTETOR
1.

BIOZYME TF - ARYSTA

o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar Classe A e Fisioativador.

o

Composição: biorregulador composto por uma exclusiva combinação de micronutrientes (2,53% magnésio, 6% enxofre,
3,3% boro, 5,39% ferro, 1,32% manganês, 4,07% zinco, 76,8% carbono orgânico total) e moléculas biologicamente ativadas
(Enterobacterias).

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ARYSTA LIFESCIENCE do Brasil Industria Quimica Agropecuária Ltda.

o

Contato do fabricante: (015) 3292-1977 e http://arysta.com.br/

o

Representante

no

DF

e

RIDE:

(061)

98131-1171

e

paulo.drumond@arysta.com

/

(062)

98269-0022

e

avelar.moura@arysta.com / (062) 98269-0022 e avelar.moura@arysta.com / (062) 98147-8966 e carlos.junior@arysta.com
/ (062) 98147-8966 e carlos.junior@arysta.com / (062) 98147-8967 e sergio.barbalho@arysta.com.
o

Revenda no DF e RIDE: TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090 / 061 99654-0618) / SOAGRO (062 3233-5322) /
SOMA CRISTALINA (061 3612-4161).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

2.

NATURAMIN – WSP – DAYMSA (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Foliar Classe A e Fisioativador.

o

Composição: aminoácidos livres 80.0%, azoto (N) total 12.8%, azoto (N) orgânico 12.8%,

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: DAYMSA Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-2665 e brasil@daymsa.com

o

Representante no DF e RIDE: sem informações
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o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 /
061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

3.

NATURAMIN Zn Mn – DAYMSA (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar Classe A e Fisioativador.

o

Composição: aminoácidos livres 8%, nitrogênio 1,28%, quelatos de zinco 5% e quelatos de manganês 3,5%.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: DAYMSA Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-2665 e brasil@daymsa.com

o

Representante no DF e RIDE: sem informações

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

4.

NATURAMIN Zn – DAYMSA (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar Classe A e Fisioativador.

o

Composição: aminoácidos livres 7%, nitrogênio 2,3%, quelatos de zinco 5%.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: DAYMSA Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-2665 e brasil@daymsa.com

o

Representante no DF e RIDE: sem informações

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

5.

NATURAMIN PLUS – DAYMSA (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar Classe A e Fisioativador.

o

Composição: extrato húmico total 21,0 % p/p, ácidos húmicos 14,0 % p/p, ácido fúlvicos 7,0 %, potássio (K2O) 6,0 % p/p
solúvel em água.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: DAYMSA Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-2665 e brasil@daymsa.com

o

Representante no DF e RIDE: sem informações

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

6.

PROFILM – DAYMSA (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: filme-protetor das plantas.

o

Composição: Caulinita para aplicação foliar.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: DAYMSA Brasil Ltda.
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o

Contato do fabricante: (019) 3936-2665 e brasil@daymsa.com

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: sem informações.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

7.

STIMULATE

o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar Classe A e Fisioativador.

o

Composição: biorregulador composto por uma exclusiva combinação de reguladores vegetais, do grupo químico citocinina,
giberilina e ácido indolcanóico.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: GRUPO STOLLER Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3872-8288 e info@stoller.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (067) 9965-8201 e mtablas@stoller.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701) / COOTAQUARA (061 3483-6023 /
061 3483-6021).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

VI.

ESPALHANTE ADESIVOS E PENETRANTES / INSETICIDAS
1.

AGREX’OIL

o

Classe/Formulação: Inseticida adjuvante EC (Concentrado Emulsionável).

o

Composição: 94% de óleo vegetal, miscível em água.

o

Modo de ação: protegem os princípios ativos dos produtos comerciais contra hidrólise, evaporação, deriva, lavagem e fotodecomposição.

o

PH da calda: sem informações.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de cochonilha escama de farinha (Pinnaspis aspidistrae), cochonilha pardinha
(Selenaspidus articulatus) e cochonilha verde (Coccus viridis).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro, 5 litros e 20 litros.

o

Fabricante: MICROQUIMICA Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 2137-8119 e atendimento@microquimica.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 98340-0001 e bruna@microquimica.com.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

*Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

2.

AGRO-OIL

o

Classe/Formulação: Inseticida adjuvante EC (Concentrado Emulsionável).

o

Composição: 95,3% de óleo vegetal, miscível em água.

o

Modo de ação: protegem os princípios ativos dos produtos comerciais contra hidrólise, evaporação, deriva, lavagem e fotodecomposição.

o

PH da calda: sem informações.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de cochonilha escama de farinha (Pinnaspis aspidistrae), cochonilha pardinha
(Selenaspidus articulatus) e cochonilha verde (Coccus viridis).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.
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o

Fabricante: GRUPO STOLLER Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3872-8288 e info@stoller.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (067) 9965-8201 e mtablas@stoller.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / COOTAQUARA (061 34836023 / 061 3483-6021).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

3.

BREAK-THRU

o

Classe/Formulação: espalhante adesivo não iônico do grupo dos silicones.

o

Composição: 100% Copolímero poliéter – polimetil siloxano.

o

Modo de ação: protegem os princípios ativos dos produtos comerciais contra hidrólise, evaporação, deriva, lavagem e fotodecomposição.

o

PH da calda: sem informações.

o

Uso/Indicação: para todas as culturas onde houver indicação na bula.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: Evonik Degussa Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3872-8288 e info@stoller.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (067) 9965-8201 e mtablas@stoller.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / ADUBOS Araguaia (062 33108133 / 061 3487-8200 / 061 3362-3500 / 061 3355-9600 / 061 3642-9595 / 062 3272-8800).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

4.

GRAP’OIL (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Inseticida adjuvante EC (Concentrado Emulsionável).

o

Composição: 93% de óleo vegetal, miscível em água.

o

Modo de ação: ingestão.

o

Uso/Indicação: manejo e controle cochonilha pardinha (Selena spidus articulatus), bem como adjuvante espalhante adesivo
e anti-evaporante.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro, 5 litros e 20 litros.

o

Fabricante: AGROCETE Indústria de Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (042) 3228-1229 e agrocete@agrocete.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: SOAGRO (062 3233-5322)

o

*Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

5.

GRAXOL

o

Classe/Formulação: Inseticida adjuvante EC (Concentrado Emulsionável).

o

Composição: 93% de óleo vegetal, miscível em água.

o

Modo de ação: protegem os princípios ativos dos produtos comerciais contra hidrólise, evaporação, deriva, lavagem e fotodecomposição.

o

PH da calda: sem informações.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de cochonilha escama de farinha (Pinnaspis aspidistrae), cochonilha pardinha
(Selenaspidus articulatus) e cochonilha verde (Coccus viridis).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: AGRÁRIA Indústria e Comércio Ltda.
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o

Contato do fabricante: (016) 3690-2200 e agrariafert@agrariafert.com.br

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

6.

NATUR'L ÓLEO

o

Classe/Formulação: Inseticida adjuvante EC (Concentrado Emulsionável).

o

Composição: 93% de óleo vegetal, miscível em água.

o

Modo de ação: protegem os princípios ativos dos produtos comerciais contra hidrólise, evaporação, deriva, lavagem e fotodecomposição.

o

PH da calda: sem informações.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de cochonilha escama de farinha (Pinnaspis aspidistrae) e cochonilha verde (Coccus
viridis).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: GRUPO STOLLER Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3872-8288 e info@stoller.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (067) 9965-8201 e mtablas@stoller.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

7.

OLEO VEGETAL SAMARITÁ

o

Classe/Formulação: Inseticida adjuvante EC (Concentrado Emulsionável).

o

Composição: 95,3% de óleo vegetal, miscível em água.

o

Modo de ação: protegem os princípios ativos dos produtos comerciais contra hidrólise, evaporação, deriva, lavagem e fotodecomposição.

o

PH da calda: sem informações.

o

Uso/Indicação: manejo e controle de cochonilha escama de farinha (Pinnaspis aspidistrae), cochonilha pardinha
(Selenaspidus articulatus) e cochonilha verde (Coccus viridis).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: VITTIA Fertilizantes e Biológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3827-9100 e http://www.samarita.com.br/contato/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / COOTAQUARA (061 34836023 / 061 3483-6021) / AGROBRASIL (061 3642-2900) / NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / TECAGRO (061 3642-2080 / 3612-3057) / AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

8.

SILWET ECO (Selo IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: espalhante penetrante siliconado.

o

Composição: sem informações.

o

Uso/Indicação: hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagens com 1 litro.

o

Fabricante: MOMENTIVE Performance Materiais Indústria de Silicones LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 4534 9667 e 1-800-295-2392 e https://www.momentive.com/pt-br/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.
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o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / VEGETAL Agronegócios (061
3234-8485 / 061 3388-1701).

o

*Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

9.

VEGET’OIL (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Inseticida adjuvante EC (Concentrado Emulsionável).

o

Composição: 93% de óleo vegetal, miscível em água.

o

Modo de ação: ingestão.

o

Uso/Indicação: manejo e controle cochonilha pardinha (Selena spidus articulatus)

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro, 5 litros e 20 litros.

o

Fabricante: OXIQUÍMICA Agrociência LTDA.

o

Contato do fabricante: (016) 3209-1313 e oxiquimica@oxiquimica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 99642-5438 e euclides.ribeiro@oxiquimica.com.br / (034) 9 9143-2506 e
manoel.nunes@oxiquimica.com.br / (038) 9 9823-2659 e luciano.zanuto@oxiquimica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: : ADUBOS Araguaia (062 3310-8133 / 061 3487-8200 / 061 3362-3500 / 061 3355-9600 / 061
3642-9595 / 062 3272-8800) / CAMPO VERDE (061 – 3621-1821) / TRISOLO (061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 36719023)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

10. VISION (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Inseticida adjuvante EC (Concentrado Emulsionável).

o

Composição: 70% de óleo vegetal, miscível em água.

o

Modo de ação: ingestão.

o

Uso/Indicação: manejo e controle cochonilha (Orthezia praelonga e Pinnaspis aspidistrae)

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro, 5 litros e 20 litros.

o

Fabricante: OXIQUÍMICA Agrociência LTDA.

o

Contato do fabricante: (016) 3209-1313 e oxiquimica@oxiquimica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 99642-5438 e euclides.ribeiro@oxiquimica.com.br / (034) 9 9143-2506 e
manoel.nunes@oxiquimica.com.br / (038) 9 9823-2659 e luciano.zanuto@oxiquimica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701) / CAMPO VERDE (061 – 3621-1821)
/ TRISOLO (061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 3671-9023)

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

VII.

ATRATIVOS ALIMENTARES, FERORMÔNIOS E SEMIOQÚIMICOS
1.

APIS BLOOM

o

Classe/Formulação: semioquímico que atrai abelhas Apis melífera.

o

Uso/Indicação: uso em culturas que dependem de abelhas Apis mellifera para polinização cruzada.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg e 20 kg

o

Fabricante: ISCA Tecnologias Ltda.

o

Contato do fabricante: (055) 3332 2326 e http://www.isca.com.br/pt/fale-conosco

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) e STEIO (062 - 3207-2952 / 062
3207-1526 / 062 3207-5668) – sob encomenda.
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o

Site: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

2.

ANAMED 4510

o

Classe/Formulação: atrativo alimentar para mosca-das-frutas, especialmente para Anastrepha, Ceratitis e Bactrocera

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque de moscas-das-frutas.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: ISCA Tecnologias Ltda.

o

Contato do fabricante: (055) 3332 2326 e http://www.isca.com.br/pt/fale-conosco

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) e STEIO (062 - 3207-2952 / 062
3207-1526 / 062 3207-5668) – sob encomenda.

o

Site: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

3.

BIO ANASTREPHA

o

Classe/Formulação: atrativo alimentar para uso em isca tóxica para controle de mosca das frutas (Anastrepha spp., Ceratitis
capitata)).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 500 ml, 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

4.

BIO BM

o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga bicho-mineirodo-café (Leucoptera coffeella).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Vendas online: clique aqui

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

5.

BIO BOGONATA

o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga lagarta
enroladeirada (Bonagota cranaodes)

o

Uso/Indicação: uso em culturas (ameixa, maça, nêspera, pera, pêssego) possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.
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o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

6.

BIO BROCA

o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga broca do café
(Hypothenemus hampei)

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Vendas online: clique aqui

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

7.

BIO CARAMBOLAE

o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga mosca da
carambola (Bactrocera carambolae)

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

8.

BIO CERATITIS

o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga mosca das frutas
(Ceratitis capitata).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

9.

BIOCYDIA

o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga da mariposa
Cydia pomonella

o

Uso/Indicação: uso em culturas (maçã, marmelo, pêra e noz europeia) que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.
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o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

10. BIO FRUIT
o

Classe/Formulação: atrativo alimentar para uso em isca tóxica para controle de mosca das frutas (Anastrepha spp., Ceratitis
capitata)).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro, 5 litros.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

11. BIOGENOL
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga mosca da
carambola (Bactrocera carambolae).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

12. BIOGRAPHOLITA
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga mariposa oriental
(Grapholita molesta).

o

Uso/Indicação: uso em culturas (ameixa, maçã, marmelo, nectarina, nêspera, pêra, pêssego) que possuem ataque do
inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Vendas online: clique aqui

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

13. BIO HELICOVERPA
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga lagarta
helicoverpa (Helicoverpa armigera)

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.
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o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Vendas online: clique aqui

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

14. BIOLITA
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga mariposa oriental
(Grapholita molesta).

o

Uso/Indicação: uso em culturas (ameixa, maçã, marmelo, nectarina, nêspera, pêra, pêssego) que possuem ataque do
inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

15. BIO LOBESIA
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga traça dos cachos
da videira (Lobesia botrana).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

16. BIO MEA
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga traça da batatinha
(Phthorimaea operculella).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

17. BIO NEO
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga traça pequena
do tomateiro (Neoleucinodes elegantalis).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br
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o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Vendas online: clique aqui

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

18. BIO PSEUDOPLUSIA
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga lagarta falsa
medideira (Pseudoplusia includens).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

19. BIO RHYNCHOPHORUS
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga broca do olho do
coqueiro (Rhynchophorus palmarum).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

20. BIO SPODOPTERA (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga
lagarta militar (Spodoptera frugiperda).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Vendas online: clique aqui

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

21. BIO TRIMEDLURE
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga mosca das frutas
(Ceratitis capitata).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.
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o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

22. BIO TUTA
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga traça do tomateiro
(Tuta absoluta).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Vendas online: clique aqui

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

23. CERA TRAP (SELO IBD Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Atrativo Alimentar específico para captura das Moscas da fruta

o

Uso/Indicação: Controle de mosca das fruteiras (Anastrepha fraterculus).

o

Forma de apresentação: embalagem com 5 litros.

o

Fabricante: AGRO COMERCIAL WISER Ltda.

o

Contato do fabricante: (11) 4044-4300 / wiser@agrowiser.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (017) 9 9727-9584 e lima@agrowiser.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROTERRA (061 3612-2309 / 061 9 9659-2031)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

24. COSMOLURE
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga moleque da
bananeira (Cosmopolites sordidus).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

25. GACHON
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga traça do fumo
(Ephestia elutella) e traça dos cereais (Plodia interpunctella).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto (arroz, aveia, cacau, cevada, feijão, fumo, milho, soja, trigo).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br
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o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

26. ISCA MOSCA
o

Classe/Formulação: atrativo proteico para ser misturado ao inseticida visando o manejo de mosca-das-frutas.

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque de moscas-das-frutas (Ceratitis capitata e Anastrepha fraterculus).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ISCA Tecnologias Ltda.

o

Contato do fabricante: (055) 3332 2326 e http://www.isca.com.br/pt/fale-conosco

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) e STEIO (062 - 3207-2952 / 062
3207-1526 / 062 3207-5668) – sob encomenda.

o

Site: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

27. ISCA PROTEICA
o

Classe/Formulação: atrativo proteico para ser misturado ao inseticida visando o manejo de mosca-das-frutas.

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque de moscas-das-frutas (Ceratitis capitata e Anastrepha fraterculus).

o

Forma de apresentação: embalagem de 5 litros.

o

Fabricante: ISCA Tecnologias Ltda.

o

Contato do fabricante: (055) 3332 2326 e http://www.isca.com.br/pt/fale-conosco

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) e STEIO (062 - 3207-2952 / 062
3207-1526 / 062 3207-5668) – sob encomenda.

o

Site: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

28. ISCALURE ARMIGERA
o

Classe/Formulação: ferormônio para atração do insetos-praga.

o

Uso/Indicação: uso em culturas com ataque de mariposas da Helicoverpa armigera.

o

Forma de apresentação: embalagem com 20 unidades evaporadoras.

o

Fabricante: ISCA Tecnologias Ltda.

o

Contato do fabricante: (055) 3332 2326 e http://www.isca.com.br/pt/fale-conosco

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / STEIO (062 - 3207-2952 / 062
3207-1526 / 062 3207-5668) – sob encomenda.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

29. ISCALURE TML PLUG
o

Classe/Formulação: ferormônio para atração do insetos-praga.

o

Uso/Indicação: uso em culturas com ataque de mosca-das-frutas Ceratitis capitata.

o

Forma de apresentação: embalagem com 20 unidades evaporadoras.

o

Fabricante: ISCA Tecnologias Ltda.

o

Contato do fabricante: (055) 3332 2326 e http://www.isca.com.br/pt/fale-conosco

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.
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o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) e STEIO (062 - 3207-2952 / 062
3207-1526 / 062 3207-5668) – sob encomenda.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

30. ISCALURE TUTA
o

Classe/Formulação: ferormônio para atração do insetos-praga.

o

Uso/Indicação: uso em culturas com ataque de traça do tomate Tuta absoluta.

o

Forma de apresentação: embalagem com 20 unidades evaporadoras.

o

Fabricante: ISCA Tecnologias Ltda.

o

Contato do fabricante: (055) 3332 2326 e http://www.isca.com.br/pt/fale-conosco

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 - 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / STEIO (062 - 3207-2952 / 062
3207-1526 / 062 3207-5668)

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

31. LUREX NOCTUIDEO
o

Classe/Formulação: atrativo alimentar para MARIPOSAS composto por oleoresinas e açúcares.

o

Uso/Indicação: atrativo alimentar para captura de Helicoverpa armigera, Helicoverpa punctigera, Heliothis virescens,
Helicoverpa zea, Spodoptera frugiperda, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis, Spodoptera littura, Spodoptera eridania,
Autographa gamma, Plusia chalcites, Trichoplusia ni.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg

o

Fabricante: ISCA Tecnologias Ltda.

o

Contato do fabricante: (055) 3332 2326 e http://www.isca.com.br/pt/fale-conosco

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / STEIO (062 - 3207-2952 / 062
3207-1526 / 062 3207-5668) – sob encomenda.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

32. MIGDO
o

Classe/Formulação: ferormônio sintético para instalação em armadilha de monitoramento de inseto praga broca da cana
de açucar (Migdolus fryanus).

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque do inseto.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 e vendasbio@biocontrole.com.br / tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

33. NOCTOVI
o

Classe/Formulação: atrativo alimentar para MARIPOSAS composto por oleoresinas e açúcares.

o

Uso/Indicação: atrativo alimentar para captura de Helicoverpa armigera, Helicoverpa punctigera, Heliothis virescens,
Helicoverpa zea, Spodoptera frugiperda, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis, Spodoptera littura, Spodoptera eridania,
Autographa gamma, Plusia chalcites, Trichoplusia ni.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg e 20 kg
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o

Fabricante: ISCA Tecnologias Ltda.

o

Contato do fabricante: (055) 3332 2326 e http://www.isca.com.br/pt/fale-conosco

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / STEIO (062 - 3207-2952 / 062
3207-1526 / 062 3207-5668) / SOAGRO (062 3233-5322) – sob encomenda.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

34. PASTILHAS DE TORULA
o

Classe/Formulação: atrativo de leveduras visando o manejo de mosca-das-frutas.

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque de moscas-das-frutas (Ceratitis capitata e Anastrepha fraterculus).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: ISCA Tecnologias Ltda.

o

Contato do fabricante: (055) 3332 2326 e http://www.isca.com.br/pt/fale-conosco

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / STEIO (062 - 3207-2952 / 062
3207-1526 / 062 3207-5668) – sob encomenda.

o

Site: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

35. SPLAT ME
o

Classe/Formulação: ferormônio para atração do insetos-praga mosca das frutas.

o

Uso/Indicação: uso em culturas com ataque mosca da carambola (Bactrocera carambolae).

o

Forma de apresentação: embalagem com 20 unidades evaporadoras.

o

Fabricante: ISCA Tecnologias Ltda.

o

Contato do fabricante: (055) 3332 2326 e http://www.isca.com.br/pt/fale-conosco

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / STEIO (062 3207-2952 / 062
3207-1526 / 062 3207-5668) – sob encomenda.

o

Bula: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

36. TORULA
o

Classe/Formulação: atrativo de leveduras visando o manejo de mosca-das-frutas.

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque de moscas-das-frutas (Anastrepha spp., Ceratitis capitata).

o

Forma de apresentação: embalagem com 100 tabletes.

o

Fabricante: BIOCONTROLE Métodos de Controles de Pragas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3936-8451 / (062) 9 9610-8583 / (061) 9 9679-7699 e vendasbio@biocontrole.com.br /
tecnico@biocontrole.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 9907-7703 e wesley.gomes@axiomagricola.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Bula: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

37. TORTRAX
o

Classe/Formulação: atrativo alimentar para fêmeas da família Tortricidae - Bonagota salubricola e Grapholita molesta,
sendo aplicado em armadilhas de monitoramento tipo Ajar.

o

Uso/Indicação: uso em culturas que possuem ataque destes insetos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 5 litros.
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o

Fabricante: ISCA Tecnologias Ltda.

o

Contato do fabricante: (055) 3332 2326 e http://www.isca.com.br/pt/fale-conosco

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / STEIO (062 - 3207-2952 / 062
3207-1526 / 062 3207-5668) – sob encomenda.

o

Site: clique aqui.
_________________________________________________________________________________________________

VIII.

BIOATIVADORES DE SOLO E DE COMPOSTAGEM

1.

BIOPACK - SC

o

Classe/Formulação: aditivo para compostagem líquida e probiótico de solos.

o

Composição: aditivo e probiótico para compostagem líquida a base de bactérias e fungos.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1, 5 e 20 litros.

o

Fabricante: KRION Biotecnologia Ltda.

o

Contato do fabricante: (062) 3941-1454 e sac@krion.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9951-0061 / (062) 3247-3100 vendas@organicsbiofertilizantes.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: (062) 3941-1454 e sac@krion.com.br.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

2.

COMPHOSTEC

o

Classe/Formulação: aditivo para compostagem líquida e probiótico de solos.

o

Composição: aditivo e probiótico para compostagem líquida a base de bactérias e fungos.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1, 5 e 20 litros.

o

Fabricante: KRION Biotecnologia Ltda.

o

Contato do fabricante: (062) 3941-1454 e sac@krion.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9951-0061 / (062) 3247-3100 vendas@organicsbiofertilizantes.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: (062) 3941-1454 e sac@krion.com.br.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

3.

EM-1 EMRO

o

Classe/Formulação: aditivo para compostagem líquida e probiótico de solos.

o

Composição: aditivo e probiótico para compostagem líquida a base de Lactobacillus casei var. ramnosus, Lactobacillus
acidophilus, Saccharomyces cerevisiae.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1, 5 e 20 litros.

o

Fabricante: AMBIEM Industria e Comercio Ltda.

o

Contato do fabricante: (071) 3289-3471 e ambiem@em-la.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / EMAGRITEC Biotecnologia Agrícola (061 9
9655-8141).

o

Site: clique aqui
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_________________________________________________________________________________________________
4.

COMPOST AID (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: aditivo para compostagem líquida na propriedade rural.

o

Composição: aditivo para compostagem líquida a base de Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis,
Enterococcus faecium, Celulase, Amilase.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 2 kg e 10 kg.

o

Fabricante: ALLTECH Science Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / COOTAQUARA (061 34836023 / 061 3483-6021) / PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 36126486)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

5.

MICROGEO COMPOSTAGEM LÍQUIDA CONTINUADA (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: aditivo para compostagem líquida na propriedade rural

o

Composição: Farelado grosso com substâncias recalcitrantes, preparados biodinâmicos, pentoses e minerais.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: MICROBIOL Indústria e Comércio Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3404-6581 e paulo@microgeo.com.br / fernando@microgeo.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (019) 9 8184-8575 / (019) 3451-6581 / (061) 9 9902-8064.

o

Revenda no DF e RIDE: AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA (061 3621-3674 / 061 3642-1033 / 061 3011-1812) / SOAGRO
(062 3233-5322) / DELTA AGRICOLA (062 3313-6128) / AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

6.

NEMOUT (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: aditivo para compostagem líquida na propriedade rural

o

Composição: aditivo para compostagem líquida a base de Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, Trichoderma
longibrachiatum, Celulase, Protease, Xilanase, Celulase.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 10 kg.

o

Fabricante: ALLTECH Science Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

7.

PENERGETIC KOMPOST SOLOS (SELO IBD Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: carbonato de cálcio ionizado.

o

Ação: Sequestrador de cátions e redutor de pH do solo aplicado no solo à base de carbonato de cálcio
ionizado.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.
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o

Fabricante: RENOVAGRO - Agricultura Renovável Ltda.

o

Contato do fabricante: (034) 3334-7500 e falecom@penergetic.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9971-0302 / (061) 3642-1085 / (061) 9 9946-1334 e murillo_ernane@hotmail.com.

o

Revenda no DF e RIDE: ATIVA Biotecnologia (061 3642-1085 / 061 9 9866-2478)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

8.

PENERGETIC PFLANZEN PLANTAS (SELO IBD Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: carbonato de cálcio ionizado.

o

Ação: Sequestrador de cátions e redutor de pH do solo aplicado no solo à base de carbonato de cálcio
ionizado.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: RENOVAGRO - Agricultura Renovável Ltda.

o

Contato do fabricante: (034) 3334-7500 e falecom@penergetic.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9971-0302 / (061) 3642-1085 / (061) 9 9946-1334 e murillo_ernane@hotmail.com.

o

Revenda no DF e RIDE: ATIVA Biotecnologia (061 3642-1085 / 061 9 9866-2478)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

9.

SALMOLAZ

o

Classe/Formulação: Aditivo a base de ácidos orgânicos para biofermentadores e controle de bactérias patogênicas, entre
elas, Salmonella spp.

o

Princípio ativo: Aditivo a base de ácidos orgânicos

o

Uso/Indicação: controle de bactérias em biofermentadores

o

Forma de apresentação: embalagem de 20 litros.

o

Fabricante: LAZA Biotecnologia do Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (049) 3441-5750 e laza@laza.bio.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

IX.

CALDAS BORDALEZA PRONTAS
1.

BORDASUL - CALDA BORDALEZA (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Mineral Foliar tipo Calda bordalesa (pronta)

o

Composição: 20% de Cobre, 10% Enxofre e 3.0% de Cálcio.

o

Modo de ação: contato

o

Uso/Indicação: cercosporiose (Cercospora coffeicola), ferrugem (Uromyces appendiculatus), gomose (Phytophthora
parasitica e P. citrophthora), mancha purpura (Alternaria porri), mancha purpura (Alternaria porri), míldio (Plasmopara
viticola), míldio (Plasmopara viticola), pinta preta (Phyllosticta citricarpa), pinta preta (Alternaria solani), requeima
(Phytophthora capsici), septoriose (Septoria lycopersici), verrugose (Elsinoe australis).

o

Forma de apresentação: embalagem de 2 kg.

o

Fabricante: PHELPS Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda.

o

Contato do fabricante: (016) 3262-5709 e http://www.phelps.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento
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o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 33613809 / 061 3391-5357)

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

2.

CODACOBRE WP

o

Classe/Formulação: Fertilizante Mineral Foliar tipo Calda bordalesa (pronta)

o

Composição: 20% de Cobre, 10% Enxofre e 3.0% de Cálcio.

o

Modo de ação: contato

o

Uso/Indicação: cercosporiose (Cercospora coffeicola), ferrugem (Uromyces appendiculatus), gomose (Phytophthora
parasitica e P. citrophthora), mancha purpura (Alternaria porri), mancha purpura (Alternaria porri), míldio (Plasmopara
viticola), míldio (Plasmopara viticola), pinta preta (Phyllosticta citricarpa), pinta preta (Alternaria solani), requeima
(Phytophthora capsici), septoriose (Septoria lycopersici), verrugose (Elsinoe australis).

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: NUTRI SOLO FÉRTIL Ltda.

o

Contato do fabricante: (017) 99164 – 2669 / (017) 98804 – 1239 e http://nutrisolofertil.com.br/contato/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

3.

SULFOCAL - CALDA SULFOCÁLCICA (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Mineral Foliar tipo Calda sulfocálcica (pronta).

o

Composição: 50% de Enxofre e 5% de Cálcio + sulfetos.

o

Uso/Indicação: Ácaro da falsa ferrugem (Phyllocoptruta oleivora), ácaro da leprose (Brevipalpus phoenicis), ácaro branco
(Polyphagotarsonemus latus), oídio (Sphaerotheca fuliginea), oídio (Erysiphe polygoni), oídio (Oidium caricae).

o

Forma de apresentação: embalagem de 2 kg.

o

Fabricante: PHELPS Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda.

o

Contato do fabricante: (016) 3262-5709 e http://www.phelps.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 33613809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

4.

VIÇOSA HF - Calda Viçosa

o

Classe/Formulação: Fertilizante Mineral Foliar tipo Calda viçosa (pronta).

o

Composição: 8% de Potássio, 0,8% de Magnésio, 8% de Enxofre, 3,0% de Zinco, 9,0% de Cobre, 3,5% de Boro.

o

Modo de ação: contato.

o

Uso/Indicação: Ácaro da falsa ferrugem (Phyllocoptruta oleivora), ácaro da leprose (Brevipalpus phoenicis), ácaro branco
(Polyphagotarsonemus latus), oídio (Sphaerotheca fuliginea), oídio (Erysiphe polygoni), oídio (Oidium caricae).

o

Forma de apresentação: embalagem de 2 kg.

o

Fabricante: PHELPS Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda.

o

Contato do fabricante: (016) 3262-5709 e http://www.phelps.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901)

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

79

X.

MELAÇOS DE CANA DE AÇUCAR
1.

MELAÇO LÍQUIDO

o

Classe/Formulação: melaço obtido a partir de cana de açucar.

o

Composição: sem informações.

o

Uso/Indicação: uso agropecuário e multiplicação de microrganismos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 10 e 20 litros.

o

Fabricante: MELAÇOS BRASILEIROS Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3439-2529 e atendimento@melacos.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

2.

MELAÇO EM PÓ

o

Classe/Formulação: melaço obtido a partir de cana de açucar.

o

Composição: sem informações.

o

Uso/Indicação: uso agropecuário e multiplicação de microrganismos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: MELAÇOS BRASILEIROS Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3439-2529 e atendimento@melacos.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

XI.

MEIOS DE CULTURAS PARA MULTIPLICAÇÃO DE MICROORGANISMOS
1.

MULTIBACTER

o

Classe/Formulação: meio de cultura desenvolvido para a multiplicação de microrganismos

o

Composição: sem informações.

o

Uso/Indicação: uso agropecuário e florestal.

o

Forma de apresentação: embalagem de 10 kg.

o

Fabricante: AGROBIOLÓGICA - Soluções Naturais Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3572-1918 / (019) 3572-2237 / (011) 9 9801-9198 / (019) 9 9823-1314 e
rafael@agrobiologica.com.br.

o

Vendas online: http://www.agrobiologica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

XII.

LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
1.

OXICLEAN
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o

Classe/Formulação: liquido de limpeza e descontaminação de equipamentos agrícolas.

o

Princípio ativo: sem informações

o

Uso/Indicação: higienização de tanques e pulverizadores.

o

Forma de apresentação: embalagem de 500 ml e 1 litro.

o

Fabricante: OXIQUÍMICA Agrociência LTDA.

o

Contato do fabricante: (016) 3209-1313 e oxiquimica@oxiquimica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

XIII.

PREPARADOS HOMEOPATICOS

1.

HOMEOPATIA BRASIL (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Preparado Homeopático.

o

Princípio ativo: HBR02 Achillea millefolium, HBR20 Achillea millefolium, HBR04 Cymbopogon winterianus,
HBR40 Cymbopogon winterianus, HBR05 Calendula officinalis, HBR50 Calendula officinalis, HBR03 Delphinium
staphisagria, HBR10 Equisetum arvense, HBR30 Delphinium staphisagria.

o

Uso/Indicação: indução de resistência e controle de doenças em Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: HOMEOPATIA BRASIL Soluções para agricultura sustentável Ltda.

o

Contato do fabricante: (016) 9 9215-3821 / (016) 3723-0010 contato@homeopatiabrasilagro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

XIV.

FERTILIZANTES MINERAL MISTO
1.

ÁCIDO BÓRICO (SELO IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples.

o

Composição: 17% B.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: PAULIFÉRTIL Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4606 8090 e http://paulifertil.com.br/novo/contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

2.

BÓRAX PENTAHIDRATADO (SELO IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples.

o

Composição: 15% B.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.
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o

Fabricante: PAULIFÉRTIL Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4606 8090 e http://paulifertil.com.br/novo/contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

3.

KIESERITA - SULFATO DE MAGNÉSIO MONOHIDRATADO (SELO IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples.

o

Composição: 16% Mg, 22% S.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: PAULIFÉRTIL Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4606 8090 e http://paulifertil.com.br/novo/contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

4.

KELLUS COPPER (SELO IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples.

o

Composição: sem informações sobre % cobre.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 3 kg.

o

Fabricante: PRODUQUIMICA Compass Minerals Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 3016-9600 e 0800 702 5656 e https://www.produquimica.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9966-9144 / (061) 9681-2032 / franklinagro@yahoo.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

5.

KELLUS INOX (SELO IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples.

o

Composição: sem informações sobre % manganês e zinco.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 3 kg.

o

Fabricante: PRODUQUIMICA Compass Minerals Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 3016-9600 e 0800 702 5656 e https://www.produquimica.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9966-9144 / (061) 9681-2032 / franklinagro@yahoo.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

6.

KELLUS IRON (SELO IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples.

o

Composição: sem informações sobre % ferro.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 3 kg.

o

Fabricante: PRODUQUIMICA Compass Minerals Ltda.
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o

Contato do fabricante: (11) 3016-9600 e 0800 702 5656 e https://www.produquimica.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9966-9144 / (061) 9681-2032 / franklinagro@yahoo.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

7.

KELLUS MANGANESE (SELO IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples.

o

Composição: sem informações sobre % manganês e zinco.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 3 kg.

o

Fabricante: PRODUQUIMICA Compass Minerals Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 3016-9600 e 0800 702 5656 e https://www.produquimica.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9966-9144 / (061) 9681-2032 / franklinagro@yahoo.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

8.

KELLUS ZINC (SELO IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples.

o

Composição: sem informações sobre % zinco.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 3 kg.

o

Fabricante: PRODUQUIMICA Compass Minerals Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 3016-9600 e 0800 702 5656 e https://www.produquimica.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9966-9144 / (061) 9681-2032 / franklinagro@yahoo.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

9.

OCTABORATO DE SÓDIO TETRAHIDRATADO (SELO IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples.

o

Composição: 20% B.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: PAULIFÉRTIL Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4606 8090 e http://paulifertil.com.br/novo/contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

10. PK 00.21.06 (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral misto.

o

Composição: 21% P2O5 total, 6% P2O5 sol. Ác. Cítrico, 6% K2O sol., 17% Ca, 2% S.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: PAULIFÉRTIL Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4606 8090 e http://paulifertil.com.br/novo/contato
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o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

11. SULFURGRAN B-MAX (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples.

o

Composição: sem informações sobre % enxofre e boro.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 3 kg.

o

Fabricante: PRODUQUIMICA Compass Minerals Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 3016-9600 e 0800 702 5656 e https://www.produquimica.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9966-9144 / (061) 9681-2032 / franklinagro@yahoo.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

12. SULFU-M (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral misto.

o

Composição: 80% enxofre, 1% manganês.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 5, 50 kg e a granel.

o

Fabricante: PHELPS Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda.

o

Contato do fabricante: (016) 3262-5709 e http://www.phelps.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

13. SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAHIDRATADO (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples.

o

Composição: 9% Mg, 13% Ca.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: PAULIFÉRTIL Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4606 8090 e http://paulifertil.com.br/novo/contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

14. SULFATO DE POTÁSSIO, CÁLCIO E MAGNÉSIO (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples.

o

Composição: 14% K2O, 19% S, 3% Mg, 12% Ca.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: PAULIFÉRTIL Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4606 8090 e http://paulifertil.com.br/novo/contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.
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o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

15. SULFATO DE POTÁSSIO (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples.

o

Composição: 50% K2O e 17% S.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: PAULIFÉRTIL Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4606 8090 e http://paulifertil.com.br/novo/contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

XV.

FERTILIZANTES ORGÂNICOS TIPO COMPOSTO E CONDICIONADORES DE SOLO
1.

ARIGATOU-NEEM - Torta Vegetal de Neem (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Composto Classe A com ação inseticida.

o

Composição: Nitrogênio 5% N, Carbono Orgânico 35%, umidade máxima 40%.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 2 kg.

o

Fabricante: OPHICINA ORGANICA Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4413-3297 / (011) 4411-9316 e contato@ophicinaorganica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 999194439 / 061 98520-5035).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

2.

BEIFORT A100 b (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Composto Classe A.

o

Composição: Nitrogênio 1%, 1,1% P205 Total, 1% K2O, Relação C/N 15carbono orgânico 15%.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg, 5 kg e 25 kg.

o

Fabricante: BEIFORT Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3388-9050 e comercial@beigrupo.com

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 99919-4439 / 061 98520-5035).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

3.

BIOFORTE – COMPOSTO BONASA

o

Classe/Formulação: composto a partir de cama de frango e esterco de suínos, contendo nitrogênio, fosforo, potássio e
micronutrientes, sendo 50-60% cama de suínos e 40-50% de cama de aviário compostado.
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o

Composição: 1,7% nitrogênio (N), 1,78% fosforo total (P), 1,12% potássio (K), 3,35% cálcio (Ca), 0,69% magnésio (Mg),
0,54% enxofre (S), 33,30% carbono orgânico, 20,5 ppm boro, 469 ppm cobre, 59,7 ppm ferro, 430 ppm manganês, 19.6
relações C/N.

o

Uso/Indicação: Hortaliças e Fruteiras.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: BONAFERTIL Fertilizantes Especiais Ltda.

o

Contato do fabricante: (061) 9 9967-0863 e luciano@bonasa.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

4.

BIO-ENZIMA – COMPOSTO BONASA

o

Classe/Formulação: composto a partir de cama de frango e esterco de suínos, contendo nitrogênio, fosforo, potássio e
micronutrientes, sendo 20% resíduos de imcubatório, 60% cama de suínos e 20% de cama de aviário compostado.

o

Composição: 2,57% nitrogênio (N), 1,27% fosforo total (P), 1,51% potássio (K), 4,30% cálcio (Ca), 0,60% magnésio (Mg),
0,60% enxofre (S), 9,1% carbono orgânico, 9,20 ppm boro, 455 ppm cobre, 77,20 ppm ferro, 392 ppm manganês, 3.5
relações C/N.

o

Uso/Indicação: Hortaliças e Fruteiras.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: BONAFERTIL Fertilizantes Especiais Ltda.

o

Contato do fabricante: (061) 9 9967-0863 e luciano@bonasa.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

5.

BIOJA – COMPOSTO BONASA

o

Classe/Formulação: composto a partir de cama de frango e esterco de suínos, contendo nitrogênio, fosforo, potássio e
micronutrientes, sendo 80-85% cama de suínos // 15-20% de cama de aviário, compostado.

o

Composição: 1,81% nitrogênio (N), 1,42% fosforo total (P), 1,61% potássio (K), 2,45% cálcio (Ca), 0,50% magnésio (Mg),
0,42% enxofre (S), 18,9% carbono orgânico, 37,4 ppm boro, 465 ppm cobre, 3339 ppm ferro, 254 ppm manganês, 10.4
relações C/N.

o

Uso/Indicação: Hortaliças e Fruteiras.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: BONAFERTIL Fertilizantes Especiais Ltda.

o

Contato do fabricante: (061) 9 9967-0863 e luciano@bonasa.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

6.

BIOMIX BIOKASHI FERTILIZANTE ORGÂNICO (SELO IBD Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Condicionador de solo a partir de torta de mamona, farinha de osso, fosfato total,
termofosfato e cinzas. Contém Fertilizante a base de Fósforo (P).

o

Composição: 1% N total, 1% P2O5 Total, Relação C/N máxima 20, PH 6,0, 15% Carbono Orgânico, CTC 150 mols/kg.

o

Uso/Indicação: Hortaliças e Fruteiras.

o

Forma de apresentação: sacos de 25 kg ou 50 kg.
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o

Fabricante: BIOMIX Indústria e Comercio de Insumos Orgânicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4617-3001 / (011) 4702-2137 e atendimento@biomix.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (062) 3941-8844 / (062) 9 8427-2604 / (061) 9 9284-1298 / (061) 9 8213-2092 e
maguirepresentacoes@gmail.com.

o

Revenda no DF e RIDE: PETZ BRASILIA (061 3221-7389).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

7.

BIOMIX CONDICIONADOR DE SOLOS ORGÂNICO (SELO IBD Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Condicionador de Solos a partir de cama de frango, farelos, resíduo

agroindustriais de

origem controlada e cama de cavalo.
o

Composição: 2% Nitrogênio, 6% Fósforo, 2% Potássio, 0,4% Cálcio, 0,26% Magnésio, 0,24% Enxofre, 3mg/kg Molibdênio,
16,8 mg/kg Boro, 43 mg/kg Zinco, 45 mg/kg Manganês, 135 mg/kg Cobre, 8000 mg/kg Cloro, 1450 mg/kg Ferro, CRA 60%
e CTC 200 mmol/dm³.

o

Uso/Indicação: Hortaliças e Fruteiras.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: BIOMIX Indústria e Comercio de Insumos Orgânicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4617-3001 / (011) 4702-2137 e atendimento@biomix.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (062) 3941-8844 / (062) 9 8427-2604 / (061) 9 9284-1298 / (061) 9 8213-2092 e
maguirepresentacoes@gmail.com.

o

Revenda no DF e RIDE: PETZ BRASILIA (061 3221-7389).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

8.

BIOBOKASHI FARELADO (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Composto Classe A - biorremediador tipo Bokashi.

o

Composição: Nitrogênio 2,7%, matéria orgânica 70%, carbono orgânico 40%.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg, 5 kg e 25 kg.

o

Fabricante: OPHICINA ORGÂNICA Indústria e Comercio de Fertilizantes.

o

Contato do fabricante: (011) 4413-3297 / (011) 4411-9316 e contato@ophicinaorganica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 9 9919-4439 / 061 9 8520-5035).

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

9.

COMPOSTO BK (SELO OPAC Cerrado Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Composto Classe A - biorremediador tipo Bokashi.

o

Composição: Nitrogênio 3%, Fósforo 5%, Potássio 4%, micro-organismos biorremediadores, carbono
orgânico.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: ORGANICS Biofertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (061) 9 9951-0061 / (062) 3247-3100 vendas@organicsbiofertilizantes.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9927-6800.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________
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10. COMPOSTO SCHFIELDS BIORREMEDIADOR (SELO OPAC Cerrado Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Composto Classe A - biorremediador tipo Bokashi.

o

Composição: Nitrogênio 3%, Fósforo 6%, Potássio 4%, micro-organismos biorremediadores, carbono
orgânico.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: SCHFIELDS Biofertilizantes.

o

Contato do fabricante: (061) 9 9681-3730.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

11. ECOCITRUS ADUBO ORGANICO (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Composto Classe A e B.

o

Composição: cascas de madeira, podas de árvores e aparas de jardim, sobras de alimentos, polpa, bagaço e
suco de frutas cítricas, resíduos de incubatórios, lodos de estação de tratamento de efluentes de indústrias de bebidas,
laticínios, celulose e frigoríficos, entre outros, com 1% Nitrogênio Total, 8% Cálcio, 20% Carbono orgânico, 400mmol/kg
CTC, 13 Relação C/N, umidade máxima 50%.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: ECOCITRUS – Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caí.

o

Contato do fabricante: (051) 3632-4824 / (051) 9 9851-5716 e comercial.usina@ecocitrus.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9179-2669.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

12. FARINHA DE OSSO AUTOCLAVADA
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico de origem animal.

o

Composição: farinha de osso auto clavada – 39,5% cálcio total (CaO), 41,7% fósforo total (P2O5).

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: saco 50 kg ou a granel.

o

Fabricante: FRIGOCAM Ltda.

o

Contato do fabricante: (61) 9 9124-8292 e raimundofrigocam@gmail.com

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

13.
14. FERTIUM
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Condicionador de solos - Classe A.

o

Composição: 17% Carbono Orgânico Total, 60% CRA,

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 40 kg.

o

Fabricante: BIOSOJA Ltda.

o

Contato do fabricante: (016) 3810.8000 e biosoja@biosoja.com.br.
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o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 8135-3535 / (062) 9 8188-2288 / (062) 9 8201-4264 e saverioinacio@gmail.com e
ricardojfcorrea@gmail.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

15. FERTVITA COMPOSTO ORGANOMINERAL
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Composto Classe A.

o

Composição: gesso agrícola, ácido bórico e estercos de aviário - Nitrogênio 2%, Fósforo 2% (P2O5 Total), Potássio 2%
(K2O solúvel em água), Cálcio 1%, Boro 0,1%, relação C/N 18, Carbono orgânico total 15%, Umidade máxima 50%.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 40kg e a granel.

o

Fabricante: GOIÁS Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda.

o

Contato do fabricante: (61) 9 9987-1355 e cesarsfonseca@gmail.com.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9927-6800

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

16. GRANUPLANT FERTILIZANTE GRANULADO (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Composto Classe A.

o

Composição: Nitrogênio 2,5%, Fósforo 5%, Potássio 3%, cálcio 5,5%, enxofre 0,6%, magnésio 0,9%,
manganês 0,05%, zinco 0,25%, ferro 1%, molibdênio 0,01%, boro 0,05%, cobre 0,015%, sódio 0,09%, ácido húmico 1,5%,
carbono orgânico 24%, matéria orgânica 58%, Relação C/N 7,5.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 40 kg e a granel.

o

Fabricante: TERRAPLANT Indústria e Comercio Ltda.

o

Contato do fabricante: (049) 3329-7426 / (049) 9 8809-7426 e alex@terraplant.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (049) 9 8839-8233 e paulo@terraplant.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: CASA FAZENDEIRO (061 3391-3832 / 061 3391-1981 / 061 3479-2751)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

17. MANEJO MINHOFÉRTIL (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Composto Classe A.

o

Composição: sem informações.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: saco de 50 kg.

o

Fabricante: MINHOFÉRTIL Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3492-5101e comercial@minhofertil.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

18. MULTISOLO FERTILIZANTE FARELADO (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Composto Classe A.
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o

Composição: Nitrogênio 2,5%, Fósforo 5%, Potássio 3%, cálcio 5,5%, enxofre 0,6%, magnésio 0,9%, manganês 0,05%,
zinco 0,25%, ferro 1%, molibdênio 0,01%, boro 0,05%, cobre 0,015%, sódio 0,09%, ácido húmico 1,5%, carbono orgânico
24%, matéria orgânica 58%, Relação C/N 7,5.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 40 kg e a granel.

o

Fabricante: TERRAPLANT Indústria e Comercio Ltda.

o

Contato do fabricante: (049) 3329-7426 / (049) 9 8809-7426 e alex@terraplant.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: (049) 9 8839-8233 e paulo@terraplant.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: CASA FAZENDEIRO (061 3391-3832 / 061 3391-1981 / 061 3479-2751)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

19. PAULIVIDA NPK 04.03.03 (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Composto Classe A.

o

Composição: resíduos de aviários, com 4% Nitrogênio Total, 3% P2O5, 3% K20, 6% Cálcio, 41% Carbono
orgânico, 24% CTC.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: PAULIFÉRTIL Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4606 8090 e http://paulifertil.com.br/novo/contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

20. ORGANICS COMPOSTO ORGANOMINERAL (SELO OPAC Cerrados Insumos Aprovados)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Composto Classe A.

o

Composição: Nitrogênio 3%, Fósforo 6%, Potássio 4%, micro-organismos biorremediadores, carbono
orgânico.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: ORGANICS Biofertilizantes.

o

Contato do fabricante: (061) 9 9951-0061 / (062) 3247-3100 vendas@organicsbiofertilizantes.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9927-6800

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

21. RIBUMIN (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Condicionador de Solos Classe A.

o

Composição: CTC 800 mmol/kg, CRA 80 % (m/m) e 14% Carbono Orgânico Total.

o

Uso/Indicação: hortaliças.

o

Forma de apresentação: embalagem de 20 litros.

o

Fabricante: TECHNES Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 3643-5420 e suporte@technes.com.br

o

Representante

no

DF

e

RIDE:

(061)

9

9221-5922

gladston@technes.com.br

90

e

aureliosolo@pop.com.br

/

(062)

99686.0668

e

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / RURAL TOP AGRÍCOLA (061 3234-8130) /
NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / VEGETAL AGRONEGÓCIOS (061 3234-8485 / 061 3388-1701) /
RENASCER AGROPECUÁRIA (061 3540-1077)
Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

22. SUMISAN 1 - FARELADO (SELO ECOCERT Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Composto Classe A.

o

Composição: Nitrogênio 1,0%, carbono orgânico 15%.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg, 5 kg e 25 kg.

o

Fabricante: OPHICINA ORGÂNICA Indústria e Comercio de Fertilizantes.

o

Contato do fabricante: (011) 4413-3297 / (011) 4411-9316 e contato@ophicinaorganica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 99919-4439 / 061 98520-5035).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

23. SUPER THORG (SELO ECOCERT Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Torta de mamona.

o

Composição: Carbono orgânico 45%, 9,1% Nitrogênio, PH 8,8, CTC 225 mmolc/kg, Umidade 6,4%, Relação
C/N 4,9.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: OPHICINA ORGÂNICA Indústria e Comercio de Fertilizantes.

o

Contato do fabricante: (011) 4413-3297 / (011) 4411-9316 e contato@ophicinaorganica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 99919-4439 / 061 98520-5035).

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

24. VALDEMAR COMPOSTO BIORREMEDIADOR (SELO OPAC Cerrados Insumos Aprovados)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Composto Classe A - biorremediador tipo Bokashi.

o

Composição: Nitrogênio 3%, Fósforo 6%, Potássio 4%, micro-organismos biorremediadores, carbono
orgânico.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: Valdemar Biofertilizantes.

o

Contato do fabricante: (061) 9 9811-2414.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

25. VITAPLAN TORTA DE MAMONA (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Torta de mamona.

o

Composição: Carbono orgânico 45%, 8,5% Nitrogênio, PH 8,8, CTC 225 mmolc/kg, Umidade 6,4%, Relação
C/N 4,9.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.
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o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg a 25 kg.

o

Fabricante: OPHICINA ORGÂNICA Indústria e Comercio de Fertilizantes.

o

Contato do fabricante: (011) 4413-3297 / (011) 4411-9316 e contato@ophicinaorganica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701) / FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 9
9919-4439 / 061 9 8520-5035).

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

26. VISAFERTIL FERTILIZANTE ORGÂNICO (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Classe A, à base de resíduos industriais de cana de açúcar.

o

Composição: 0,92% N, 1,30 % P2O5 Total, 0,5 % K2O, 38,10% Ca, 1,10% Mg, 0,85% S, 0,73% Fe, 865 ppm
Mn, 78 ppm Cu, 190 ppm Zn, 430 ppm B, 10% Carbono Orgânico, Matéria Orgânica 22,47%, Umidade 17,1%, PH 17,10,
Relação C/N 10/1, CRA 102%, CTC 230 mols/kg.

o

Uso/Indicação: Hortaliças e Fruteiras.

o

Forma de apresentação: embalagem de 20 kg.

o

Fabricante: VISAFÉRTIL Fertilizante Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3806-5563 / (019) 3806-4419 e comercial@visafertil.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (019) 9 9110-7497 / (091) 3806-4419.

o

Revenda no DF e RIDE: FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 9 9919-4439 / 061 9 8520-5035).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

XVI.

RESÍDUOS MARINHOS
1.

ALGEN SH – LITHOTHANIUM (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral a partir da alga marinha Lithothanium.

o

Composição: 33,2 % cálcio, 2,1% de magnésio, 8,7% complexante mono etanoamina, nutrientes solúveis em
agua.

o

Uso/Indicação: fertirrigação e pulverização de coberturas em fruteiras, hortaliças e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 10 litros.

o

Fabricante: OCEANA Minerais Marinhos Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4807-2209 / (011) 4807-2209 / (011) 4807-2209 e fale@oceanabrasil.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 99817-9995 / (061) 9 9624-2917 / (061) 9 9817-9995.

o

Revenda no DF e RIDE: POLO Produtos Agrícolas (061- 3612-1029)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

2.

ALGEN – LITHOTHANIUM PÓ (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Mineral a partir da alga marinha Lithothanium.

o

Composição: 0,02 % Fósforo, 0,01% Potássio, 34,00% Cálcio, 3,0% Magnésio, 5.000 ppm Enxofre, 20 ppm
Boro, 720 ppm Cloro, 2 ppm Cobre, 1510 ppm Ferro, 46 ppm Manganês, 5 pp, Molibdênio, 10 ppm Níquel, 21 ppm Silício,
11 ppm Zinco, 8 ppm Cobalto, 1 ppm Selênio, 0,2% Sódio, e componentes orgânicos (materiais orgânicos 44.000 ppm,
proteínas 4.394 ppm, 211 ppm ácido aspártico, 126 ppm ácido glutâmico, 1.237 ppm triptofano, 58 ppm arginina, 133 ppm
glicina, 92 ppm alanina, 100 ppm fenilalanina, 60 ppm serina, 111 ppm, leucina, 68 ppm valina, 144 ppm cistina, 49 ppm
isoleucina, 25 ppm prolina, 47 ppm treonina, 20 ppm metionina).

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.
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o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: OCEANA Minerais Marinhos Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4807-2209 / (011) 4807-2209 / (011) 4807-2209 e fale@oceanabrasil.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 99817-9995 / (061) 9 9624-2917 / (061) 9 9817-9995.

o

Revenda no DF e RIDE: POLO Produtos Agrícolas (061- 3612-1029)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

3.

ALGEN – LITHOTHANIUM Granulado (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Mineral a partir da alga marinha Lithothanium.

o

Composição: 0,02 % Fósforo, 0,01% Potássio, 34,00% Cálcio, 3,0% Magnésio, 5.000 ppm Enxofre, 20 ppm
Boro, 720 ppm Cloro, 2 ppm Cobre, 1510 ppm Ferro, 46 ppm Manganês, 5 pp, Molibdênio, 10 ppm Níquel, 21 ppm Silício,
11 ppm Zinco, 8 ppm Cobalto, 1 ppm Selênio, 0,2% Sódio, e componentes orgânicos (materiais orgânicos 44.000 ppm,
proteínas 4.394 ppm, 211 ppm ácido aspártico, 126 ppm ácido glutâmico, 1.237 ppm triptofano, 58 ppm arginina, 133 ppm
glicina, 92 ppm alanina, 100 ppm fenilalanina, 60 ppm serina, 111 ppm, leucina, 68 ppm valina, 144 ppm cistina, 49 ppm
isoleucina, 25 ppm prolina, 47 ppm treonina, 20 ppm metionina).

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: OCEANA Minerais Marinhos Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4807-2209 / (011) 4807-2209 / (011) 4807-2209 e fale@oceanabrasil.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 99817-9995 / (061) 9 9624-2917 / (061) 9 9817-9995.

o

Revenda no DF e RIDE: POLO Produtos Agrícolas (061- 3612-1029)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

4.

LITHOTHAMNIUM CALCAREUM (SELO IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples a base de alga marinha Lithothanium.

o

Composição: 32% Ca, 2% Mg.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: PAULIFÉRTIL Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4606 8090 e http://paulifertil.com.br/novo/contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

5.

PRIMAZ – PRIMASEA (SELO IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante mineral simples.

o

Composição: Complexo Organomineral composto por macromoléculas orgânicas precursoras e ativadoras de
processos metabólicos, em especial fertilizante a base de cálcio.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: FERTIMAR Mineração e Navegação Ltda.

o

Contato do fabricante: (071) 3602-6650 e vendas@primasea.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 8612-2626 e regionalcentrooeste@primasea.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui

93

_________________________________________________________________________________________________

XVII.

FERTILIZANTES LÍQUIDOS (FOLIARES OU FERTIRRIGAÇÃO)
1.

ACTION (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Foliar.

o

Composição: Fertilizante foliar oriundo de ácidos orgânicos, sem informações sobre composição.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ECOSOLUÇÃO Agrociência e Soluções Ambientais Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3896-3117 e gabriela@agrosolucao.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

2.

AGROMOS (SELO IBD Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: aminoácidos (5%) e extratos vegetais enriquecidos com enxofre (2,28%), cobre (3%), zinco
(2%), carbono orgânico (7,52%), contendo mananoligossacarideo fosforilado proveniente da parede celular de
Saccharomyces cerevisiae.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: galão com 20 litros.

o

Fabricante: ALLTECH SCIENCE Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 36126486) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

3.

ALGAREN BZn (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: produto orgânico líquido à base boro (2%) e zinco (3%), complexados com algas marinhas
(Ecklonia maxima).

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litros.

o

Fabricante: GREEN HAS ITALIA Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4561-6292 e http://greenhas.com.br/home/contato/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9319-8439 / (061) 99999-0743 e thiagoorganico@agronomo.eng.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

4.

ALQUIFISH-MEL (SELO ECOCERT Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: formado a partir de matérias-primas como peixes marinhos, algas marinhas e carapaças de crustáceos,
possui Nitrogênio 1,0%, Fósforo 2,0%, Potássio 8,00% Carbono Orgânico Total 8,0%.
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o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro, 5 litros e galão 25 litros.

o

Fabricante: OPHICINA ORGÂNICA Indústria e Comercio de Fertilizantes.

o

Contato do fabricante: (011) 4413-3297 / (011) 4411-9316 e contato@ophicinaorganica.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 9 99194439 / 061 9 8520-5035) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

5.

ALOE FERTIL BRASIL (SELO IBD Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: 2,17% nitrogênio total, 0,32% fósforo total, 1,39% potássio (HNO3 + HCLO4), 0,34% magnésio
(HNO3 + HCLO4), 0,05% enxofre, 0,02% boro, 90,85 ppm cobre (HNO3 + HCLO4), 199,64 ppm manganês (HNO3 +
HCLO4), 0,59% ferro, 6,36 ppm cobalto, 30,653 ppm molibdênio (HNO3 + HCLO4), 34,84% carbono orgânico, 70,69%
matéria orgânica, 0,32 g/dm³ densidade.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ARBI INDÚSTRIAS Químicas e Biológicas Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3832-6619 e comercial@arbi.ind.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901)

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

6.

BASUK (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Foliar Botânico.

o

Composição: Fertilizante foliar botânico, sem informações sobre composição.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ECOSOLUÇÃO Agrociência e Soluções Ambientais Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3896-3117 e gabriela@agrosolucao.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

7.

BAYFOLAN

o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: Carbono orgânico total 10,0% (123,0 g/L), Nitrogênio (solúvel em água) 3,0% (36,9 g/L), Cobre (solúvel em
água) 5,0% (61,5 g/L), Natureza física (fluído).

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: BAYER CropScience.

o

Contato do fabricante: 0800 011 5560 / (011) 9 8644-8507 e https://www.agro.bayer.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROBRASIL (061 3642-2900)

o

Bula: clique aqui.
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_________________________________________________________________________________________________
8.

BEIFORT 6-4-5 AHF + Mg, S e B

o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: 6% Nitrogênio solúvel em água, 4% P2O5 solúvel em água, 5% K2O solúvel em água, 4% ácidos húmicos,
6% ácidos fúlvicos, 0,20% Boro solúvel em água, 0,50% Magnésio solúvel em água, 0,500% Enxofre solúvel em água, 6%
Carbono Total.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: BEIGRUPO Fertilizantes Especiais Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3388-9050 e beiflurve@beigrupo.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 9 9919-4439 / 061 9 8520-5035).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

9.

BIOALQUIFISH (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: formado a partir de matérias-primas como peixes marinhos, algas marinhas e carapaças de
crustáceos, possui Nitrogênio 1,3%, Fósforo 3,0%, Carbono Orgânico Total 8,0%.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro, 5 litros e galão 25 litros.

o

Fabricante: OPHICINA ORGÂNICA Indústria e Comercio de Fertilizantes.

o

Contato do fabricante: (011) 4413-3297 / (011) 4411-9316 e contato@ophicinaorganica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 9 9919-4439 / 061 9 8520-5035).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

10. BIOBOKASHI LIQUIDO (SELO ECOCERT Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: Nitrogênio 1,0%, Carbono Orgânico Total 8,0%.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro, 5 litros e galão 25 litros.

o

Fabricante: OPHICINA ORGÂNICA Indústria e Comercio de Fertilizantes.

o

Contato do fabricante: (011) 4413-3297 / (011) 4411-9316 e contato@ophicinaorganica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 9 9919-4439 / 061 9 8520-5035) / AGROPLANT (061 - 33616634 / 061 9 9929-2901) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

11. BIO PLUS
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: contêm aminoácidos, extratos de algas, fósforo, potássio, boro, magnésio, molibdênio, cobre e zinco, sem
informações detalhadas sobre composição.

o

Uso/Indicação: todas as culturas com aplicação via foliar.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ICB BIOAGRITEC e BIOSUL FERTILIZANTES LTDA.
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o

Contato do fabricante: (054) 3231-7600 e biosul@biosul.com / (051) 3022-2985 e comercial@icb.bio.br /
icbbio.com@gmail.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9973-8001 / (061) 9 8403-8001.

o

Revenda no DF e RIDE: HORIZONTE Comercial Agrícola (061 3642-2596)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

12. BIO RAIZ
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: contém aminoácidos, extratos de algas, zinco, molibdênio e manganês, sem informações detalhadas sobre
composição.

o

Uso/Indicação: gramíneas (milho, arroz, trigo, etc.), alho e hortaliças, com aplicação via sementes, fertirrigação ou sulco de
plantio.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ICB BIOAGRITEC e BIOSUL FERTILIZANTES LTDA.

o

Contato do fabricante: (054) 3231-7600 e biosul@biosul.com / (051) 3022-2985 e comercial@icb.bio.br /
icbbio.com@gmail.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9973-8001 / (061) 9 8403-8001.

o

Revenda no DF e RIDE: HORIZONTE Comercial Agrícola (061 3642-2596)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

13. BIO RAIZ LEG
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: contém aminoácidos, extratos de algas, molibdênio e cobalto, sem informações detalhadas sobre
composição.

o

Uso/Indicação: Soja e leguminosas (feijão), com aplicação via sementes, fertirrigação ou sulco de plantio.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ICB BIOAGRITEC e BIOSUL FERTILIZANTES LTDA.

o

Contato do fabricante: (054) 3231-7600 e biosul@biosul.com / (051) 3022-2985 e comercial@icb.bio.br /
icbbio.com@gmail.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9973-8001 / (061) 9 8403-8001.

o

Revenda no DF e RIDE: HORIZONTE Comercial Agrícola (061 3642-2596)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

14. BOROGREEN L (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: produto orgânico líquido à base boro (11%), complexado com matéria orgânica.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: GREEN HAS ITALIA Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4561-6292 e http://greenhas.com.br/home/contato/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9319-8439 / (061) 99999-0743 e thiagoorganico@agronomo.eng.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________
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15. BOOT (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Foliar.

o

Composição: Fertilizante foliar, sem informações sobre composição.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ECOSOLUÇÃO Agrociência e Soluções Ambientais Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3896-3117 e gabriela@agrosolucao.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

16. BREXIL micronutrientes
o

Classe/Formulação: Fertilizante Mineral Foliar e para Fertirrigação.

o

Composição: 10% Enxofre (S) solúvel em água, 1,5% magnésio (Mg) solúvel em água, 2,0% boro (B) solúvel em água,
5,0% manganês (Mn) solúvel em água, 0,5% molibdênio (Mo) solúvel em água, 6,0% zinco (Zn) solúvel em água, contém
42,0% de agente complexante ligno-sulfonatos para complexar o Mg, Mn e Zn.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: VALLAGRO Ltda.

o

Contato do fabricante: http://www.valagro.com/pt/farm.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

17. BULK
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: Fertilizante Organomineral composto de potássio e aminoácidos, sem detalhes da composição de cada
nutriente.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: galão com 20 litros.

o

Fabricante: ALLTECH SCIENCE Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 36126486) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

18. CALBORON (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: produto orgânico líquido à base cálcio (21,4%) e boro (1%), complexados com ácidos
carboxílicos.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 5 litros.

o

Fabricante: GREEN HAS ITALIA Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4561-6292 e http://greenhas.com.br/home/contato/
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o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9319-8439 / (061) 99999-0743 e thiagoorganico@agronomo.eng.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

19. CAPONE (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Foliar Botânico.

o

Composição: Fertilizante foliar botânico, sem informações sobre composição.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ECOSOLUÇÃO Agrociência e Soluções Ambientais Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3896-3117 e gabriela@agrosolucao.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

20. CELERATE – Zn e Mo (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Mineral Foliar.

o

Composição: quelatos de zinco e molibdênio em meio liquido, sem detalhes da composição.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Fabricante: GRUPO STOLLER Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3872-8288 e info@stoller.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (067) 9965-8201 e mtablas@stoller.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

21. CONGREGGA
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: Organomineral contendo 25% carbono orgânico total, 3.5% zinco, 3.5% manganês, 80% CTC.

o

Uso/Indicação: cana de açucar e milho.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: GENICA Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3423 9504 e contato@genica.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (034) 99836-6683 e bruno.guimaraes@genica.com.br / (019) 9 9822.0643 e
comercial@genica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

22. COPPER CROP
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: Fertilizante Organomineral composto de cobre e aminoácidos, sem detalhes da composição de cada
nutriente.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: galão com 20 litros.

o

Fabricante: ALLTECH SCIENCE Ltda. (PR).
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o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 36126486) / HORTIBRAZ (061 - 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

23. CROP SET (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: aminoácidos (5%) e extratos vegetais enriquecidos com enxofre (3,62%), cobre (1%), manganês
(3%), ferro (2,5%).

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 5 litros e 20 litros.

o

Fabricante: ALLTECH SCIENCE Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / PORTAL AGRÍCOLA (061 36310135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 3612-6486).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

24. DRIN (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: produto orgânico líquido à base de extratos vegetais contendo nitrogênio (6%) e carbono orgânico
(17%), C/N 2.8.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litros.

o

Fabricante: GREEN HAS ITALIA Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4561-6292 e http://greenhas.com.br/home/contato/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9319-8439 / (061) 99999-0743 e thiagoorganico@agronomo.eng.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

25. DULIA
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: Organomineral líquido contendo 11% carbono orgânico total, 5.0% nitrogênio, 1.5% zinco, 1.3% manganês.

o

Uso/Indicação: hortaliças, grãos e frutas.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: GENICA Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3423 9504 e contato@genica.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (034) 99836-6683 e bruno.guimaraes@genica.com.br / (019) 9 9822.0643 e
comercial@genica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

100

26. ECOLIFE B (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: 9,50% carbono orgânico total, 0,15% boro solúvel e 90,35% aditivos de poliois e ácidos
carboxílicos.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: caixas com 12 embalagens de 1 litro, caixa com 4 embalagens de 5 litros, embalagem de 20 litros.

o

Fabricante: QUINABRA Ltda.

o

Contato do fabricante: (012) 3876-0400 e vendas@quinabra.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (012) 9 9182 2113 e joao.pisa@quinabra.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Vendas online: http://www.quinabra.com.br/loja/categories/Agricultura/

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

27. FERTI-PEIXE FOLIAR ORGANICO (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar e para Fertirrigação a base de pescados fermentados.

o

Composição: carbono orgânico 8%, P2O5 3%, Cálcio 0,3%.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: FERTI-PEIXE Ltda.

o

Contato do fabricante: sem informações.

o

Representante no DF e RIDE: (062) 99434-1377 e representacoescapual@hotmail.com

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

28. FERTI-PEIXE SOLO ORGANICO (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar e para Fertirrigação a base de pescados fermentados.

o

Composição: carbono orgânico 8%, P2O5 3%, Cálcio 0,3%.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: FERTI-PEIXE Ltda.

o

Contato do fabricante: sem informações.

o

Representante no DF e RIDE: (062) 99434-1377 e representacoescapual@hotmail.com

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

29. GRAIN SET
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: Fertilizante Organomineral composto de extrato vegetais e nutrientes, sem detalhes da composição de cada
nutriente.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: galão com 20 litros.

o

Fabricante: ALLTECH SCIENCE Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.
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o

Revenda no DF e RIDE: PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 36126486) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

30. GREENHUM WP (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: produto orgânico em pó solúvel a base de ácidos húmicos e fúlvicos procedentes de leonardita,
sem detalhes da composição.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: GREEN HAS ITALIA Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4561-6292 e http://greenhas.com.br/home/contato/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9319-8439 / (061) 99999-0743 e thiagoorganico@agronomo.eng.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

31. GUARDIAN (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Foliar.

o

Composição: Fertilizante foliar, sem informações sobre composição.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ECOSOLUÇÃO Agrociência e Soluções Ambientais Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3896-3117 e gabriela@agrosolucao.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

32. GUARDIAN TOP (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Foliar.

o

Composição: Fertilizante foliar, sem informações sobre composição.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ECOSOLUÇÃO Agrociência e Soluções Ambientais Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3896-3117 e gabriela@agrosolucao.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

33. GOODSOIL (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Foliar.

o

Composição: Fertilizante foliar, sem informações sobre composição.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ECOSOLUÇÃO Agrociência e Soluções Ambientais Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3896-3117 e gabriela@agrosolucao.com.br
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o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

34. INITIATE
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: Fertilizante Organomineral composto de aminoácidos para tratamento de sementes, sem detalhes da
composição.

o

Uso/Indicação: grãos.

o

Forma de apresentação: galão com 20 litros.

o

Fabricante: ALLTECH SCIENCE Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 36126486) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

35. INITIATE SOY
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: Fertilizante Organomineral composto de aminoácidos para tratamento de sementes, sem detalhes da
composição.

o

Uso/Indicação: grãos.

o

Forma de apresentação: galão com 20 litros.

o

Fabricante: ALLTECH SCIENCE Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 36126486) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

36. KELAMYTH MP6 (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: produto orgânico em pó solúvel a base de ferro (6%) quelatado com nitrogênio (2%), contendo
89,6% de agente EDDHA.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: GREEN HAS ITALIA Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4561-6292 e http://greenhas.com.br/home/contato/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9319-8439 / (061) 99999-0743 e thiagoorganico@agronomo.eng.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

37. KORINGA (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.
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o

Composição: 0,01% boro, 0,10% zinco, densidade 1,1 g/cm³.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: NUTRICELER – Comércio, Representações, Consultoria e Importação Ltda.

o

Contato do fabricante: (015) 3524-9494 e contato@nutriceler.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 33613809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

38. LIQUI-PLEX BONDER
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: Fertilizante foliar composto de aminoácidos e surfactantes, sem detalhes da composição de cada nutriente.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: galão com 1 litro, 5 litros e 20 litros.

o

Fabricante: ALLTECH SCIENCE Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 36126486) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

39. LIQUI-PLEX CaMg+B
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: Fertilizante Organomineral composto de cálcio, magnésio, boro e aminoácidos, sem detalhes da composição
de cada nutriente.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: galão com 1 litro, 5 litros e 20 litros.

o

Fabricante: ALLTECH SCIENCE Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 36126486) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

40. LIQUI-PLEX Mn
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: Fertilizante Organomineral composto de manganês e aminoácidos, sem detalhes da composição de cada
nutriente.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: galão com 1 litro, 5 litros e 20 litros.

o

Fabricante: ALLTECH SCIENCE Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.
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o

Revenda no DF e RIDE: PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 36126486) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

41. METALOSATE (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: boro 5%, densidade 1,18 g/cm³, 15% de agente quelante.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: NUTRICELER – Comércio, Representações, Consultoria e Importação Ltda.

o

Contato do fabricante: (015) 3524-9494 e contato@nutriceler.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

42. MANEJO MINHOFÉRTIL BRUTAL PLUS (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar e para Fertirrigação.

o

Composição: sem informações

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 5 litros.

o

Fabricante: MINHOFÉRTIL Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3492-5101e comercial@minhofertil.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

43. NUTRICELER COBRECELER (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: 4% cálcio, densidade 1,13 g/cm³.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: NUTRICELER – Comércio, Representações, Consultoria e Importação Ltda.

o

Contato do fabricante: (015) 3524-9494 e contato@nutriceler.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

44. NUTRICELER HUMICELER (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição:1% potássio, 1% magnésio e 1,4% enxofre, densidade 1,1 g/cm³.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: NUTRICELER – Comércio, Representações, Consultoria e Importação Ltda.

o

Contato do fabricante: (015) 3524-9494 e contato@nutriceler.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.
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o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 33613809 / 061 3391-5357)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

45. NUTRICELER FUNGICELER (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: 1% K2O e 0,33% enxofre.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: NUTRICELER – Comércio, Representações, Consultoria e Importação Ltda.

o

Contato do fabricante: (015) 3524-9494 e contato@nutriceler.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

46. NUTRICELER MOBIKELP (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: 10% molibdênio, 0,5% cobalto, densidade 1,35 g/cm³.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: NUTRICELER – Comércio, Representações, Consultoria e Importação Ltda.

o

Contato do fabricante: (015) 3524-9494 e contato@nutriceler.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 33613809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

47. NUTRICELER MOBICELER (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: 2,2% molibdênio, 0,45% boro, densidade 1,05 g/cm³.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: NUTRICELER – Comércio, Representações, Consultoria e Importação Ltda.

o

Contato do fabricante: (015) 3524-9494 e contato@nutriceler.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 33613809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

48. NUTRICELER TOP-K (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: 7% potássio, 0,5% molibdênio, 19% carbono orgânico, densidade 1,13 g/cm³.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: NUTRICELER – Comércio, Representações, Consultoria e Importação Ltda.
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o

Contato do fabricante: (015) 3524-9494 e contato@nutriceler.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 33613809 / 061 3391-5357)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

49. NUTRICELER TOP-N (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: 7% nitrogênio, 0,5% magnésio, 2,7% enxofre, 7% carbono orgânico, densidade 1,13 g/cm³.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: NUTRICELER – Comércio, Representações, Consultoria e Importação Ltda.

o

Contato do fabricante: (015) 3524-9494 e contato@nutriceler.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

50. NUTRICELER TOP-SIL (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: 1% potássio, 0,3% enxofre, 8% carbono orgânico, densidade 1,04 g/cm³.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: NUTRICELER – Comércio, Representações, Consultoria e Importação Ltda.

o

Contato do fabricante: (015) 3524-9494 e contato@nutriceler.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

51. NUTRICELER ZINCOCELLER (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: 45% zinco, densidade 1,21 g/cm³.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro e 5 litros.

o

Fabricante: NUTRICELER – Comércio, Representações, Consultoria e Importação Ltda.

o

Contato do fabricante: (015) 3524-9494 e contato@nutriceler.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

52. OROBOR N1 (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: adjuvante e Fertilizante Orgânico Foliar composto por nitrogênio e boro solúveis em água
obtidos a partir de casca de laranja com características de óleo, indutor de fitoalexinas nos vegetais, agindo
como inseticida e fungicida de contato.

o

Composição: 1,0 % Nitrogênio solúvel em água (10,23 g/L), 0,2 % Boro solúvel em água (02,05 g/L), 1,023 g/L densidade.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.
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o

Forma de apresentação: embalagem de 220 ml, 1 litro, 5 litros e 20 litros.

o

Fabricante: ORO AGRI Ltda.

o

Contato do fabricante: (043) 3278-2000 e contato@oroagri.com

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

53. PODSET
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar 100% natural, formulado com o ativo GA142, filtrado de algas de
Ascophyllum nodosum, contendo os nutrientes essenciais: nitrogênio, magnésio, enxofre, boro e molibdênio.

o

Composição: 1,7% de Nitrogênio, 3,5% Magnésio, 2,07% Boro, 0,02 Molibdênio, extrato de alga Ascophyllum nodosum –
GA142.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem 10 litros.

o

Fabricante: ARYSTA LIFESCIENCE do Brasil Industria Quimica Agropecuária Ltda.

o

Contato do fabricante: (015) 3292-1977 e http://arysta.com.br/

o

Representante

no

DF

e

RIDE:

(061)

98131-1171

e

paulo.drumond@arysta.com

/

(062)

98269-0022

e

avelar.moura@arysta.com / (062) 98269-0022 e avelar.moura@arysta.com / (062) 98147-8966 e carlos.junior@arysta.com
/ (062) 98147-8966 e carlos.junior@arysta.com / (062) 98147-8967 e sergio.barbalho@arysta.com.
o

Revenda no DF e RIDE: TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090 / 061 99654-0618) / SOMA CRISTALINA (061 36124161).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

54. RAIZER
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Foliar a base de substancias orgânicas.

o

Composição: 0,5% nitrogênio, 1,6% fósforo e 1% potássio, COT 3%

o

Uso/Indicação: hortaliças, grãos e fruteiras.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 e 5 litros.

o

Fabricante: AGRIVALLE Agrícola Vale do Araguaia Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4028-6437 e http://agrivalle.com.br/contato

o

Representante no DF e RIDE: CASA BUGRE (062 3099-7276).

o

Revenda no DF e RIDE: CASA BUGRE (062 3099-7276) / COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

55. SETT – Ca e B
o

Classe/Formulação: Fertilizante Mineral Foliar.

o

Composição: quelatos de cálcio e boro em meio liquido, sem detalhes da composição.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: GRUPO STOLLER Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3872-8288 e info@stoller.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (067) 9965-8201 e mtablas@stoller.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________
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56. SPRAY PLUS / LIGHT
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: contém nitrogênio e fósforo solúveis, sem informações detalhadas sobre composição.

o

Uso/Indicação: todas as culturas, com aplicação via fertirrigação.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: ICB BIOAGRITEC e BIOSUL FERTILIZANTES LTDA.

o

Contato do fabricante: (054) 3231-7600 e biosul@biosul.com / (051) 3022-2985 e comercial@icb.bio.br /
icbbio.com@gmail.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9973-8001 / (061) 9 8403-8001.

o

Revenda no DF e RIDE: HORIZONTE Comercial Agrícola (061 3642-2596)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

57. SOIL-PLEX ACTIVE
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Foliar.

o

Composição: Fertilizante composto de extratos vegetais para promover a atividades da rizosfera, sem detalhes da
composição de cada nutriente.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: galão com 1 litro, 5 litros e 20 litros.

o

Fabricante: ALLTECH SCIENCE Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 36126486) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

58. SOIL-PLEX ROOT
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Foliar.

o

Composição: Fertilizante composto de aminoácidos para aplicação via solo ou fertirrigação, sem detalhes da composição
de cada nutriente.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: galão com 1 litro, 5 litros e 20 litros.

o

Fabricante: ALLTECH SCIENCE Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 36126486) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

59. SOIL-PLEX FERT
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Foliar.

o

Composição: Fertilizante com formulação única à base de polissacarídeos e cadeias longas de aminoácidos, sem detalhes
da composição de cada nutriente.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: galão com 1 litro, 5 litros e 20 litros.
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o

Fabricante: ALLTECH SCIENCE Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 36126486) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

60. SOILSET (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: aminoácidos (5%) e extratos vegetais enriquecidos com enxofre (3,75%), cobre (2%), zinco
(3,2%), manganês (0,8%), ferro (1,6%), carbono orgânico (7,52%).

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 20 litros.

o

Fabricante: ALLTECH Science Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (038) 9 9850-7229 / (019) 9 8176-0000 e ccvagnoli@alltech.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136) / NUTRIMAX Biotecnologia (061 36126486) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

61. TOP SIL
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Foliar.

o

Composição: produto orgânico líquido à base de extratos vegetais, rico em polissacarídeos, oligossacarídeos, aminoácidos
e glicina-betaína, sem detalhes da composição.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 5 litros.

o

Fabricante: NUTRIFERT Ltda.

o

Contato do fabricante: (017) 4141-0242 e www.nutrifert.com.br/contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

62. TURFA LIQUIDA
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Foliar.

o

Composição: produto orgânico líquido à base de leonardita contendo 18% ácidos húmicos e 3% fúlvicos.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 5 litros.

o

Fabricante: NUTRI SOLO FÉRTIL Ltda.

o

Contato do fabricante: (017) 99164 – 2669 / (017) 98804 – 1239 e http://nutrisolofertil.com.br/contato/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________
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63. VIÇOSA PRIME (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: Fertilizante foliar composto de aminoácidos e surfactantes, 8% potássio, 8% enxofre, 0.8%
magnésio, 3.5% boro, 3% zinco, 9% cobre.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: caixa com 10 pacotes de 2 kg cada.

o

Fabricante: AGRODAMA Ltda. (PR).

o

Contato do fabricante: (016) 3263-1022 / (016) 3262-4194 e http://www.agrodama.com.br/contato/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).

o

*Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

64. VYDYA
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar.

o

Composição: Organomineral líquido contendo 8.5% carbono orgânico total, 2.5% molibdênio, 3.5% nitrogênio.

o

Uso/Indicação: hortaliças, grãos e frutas.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: GENICA Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3423 9504 e contato@genica.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (034) 99836-6683 e bruno.guimaraes@genica.com.br / (019) 9 9822.0643 e
comercial@genica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

65. VIT-ORG (SELO OPAC Cerrado Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Orgânico Foliar.

o

Composição: produto orgânico líquido à base de extratos vegetais, rico em polissacarídeos, oligossacarídeos,
aminoácidos e glicina-betaína, sem detalhes da composição.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, frutas e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 5 litros.

o

Fabricante: GREEN HAS ITALIA Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4561-6292 e http://greenhas.com.br/home/contato/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9319-8439 / (061) 99999-0743 e thiagoorganico@agronomo.eng.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

66. VULCANUS (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: Fertilizante Organomineral Foliar e para fertirrigação.

o

Composição: 36,36% matéria orgânica, ácido húmico 28,91%, carbono orgânico 18,43%, CTC 105, Relação C/N 87,77.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro, 5 litros.

o

Fabricante: AGROSOLUÇÃO - Nutrição Precisa Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3896-311 e 3863-2789 e http://www.agrosolucao.com.br/index.php

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).
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o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

XVIII.

SUBSTRATOS DE MUDAS

1.

BIOMIX MUDAS E PLANTIO

o

Classe/Formulação: substrato de mudas elaborado com casca de pinus moída e compostado, vermiculita, composto
orgânico (fórmula Biomix e aditivos minerais).

o

Composição: 55% CRA (capacidade de retenção de água), 55% Umidade, pH 6.2, 0.4 de CE (mS/cm). Contém fertilizante.
50% CRA 55% U, pH 6.0, 0.8 CE (mS/cm).

o

Uso/Indicação: Hortaliças.

o

Forma de apresentação: embalagem de 20 kg.

o

Fabricante: BIOMIX Indústria e Comercio de Insumos Orgânicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4617-3001 / (011) 4702-2137 e atendimento@biomix.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (062) 3941-8844 / (062) 9 8427-2604 / (061) 9 9284-1298 / (061) 9 8213-2092 e
maguirepresentacoes@gmail.com.

o

Revenda no DF e RIDE: PETZ BRASILIA (061 3221-7389).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

2.

BIOMIX MUDAS E PLANTIO ORGÂNICO (IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Substrato de mudas.

o

Composição: casca de pinus moída e compostada, vermiculita, composto orgânico (fórmula BIOMIX) e
aditivos minerais. Contém fertilizante. 55% CRA, 55% U, PH 6.2, 0.4 CE (mS/cm).

o

Uso/Indicação: Hortaliças

o

Forma de apresentação: embalagem de 20 kg.

o

Fabricante: BIOMIX Indústria e Comercio de Insumos Orgânicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4617-3001 / (011) 4702-2137 e atendimento@biomix.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (062) 3941-8844 / (062) 9 8427-2604.

o

Revenda no DF e RIDE: PETZ BRASILIA (061 3221-7389).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

3.

CAROLINA SOIL DO BRASIL (IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Substrato de mudas.

o

Composição: turfa de Sphagno, vermiculita expandida, resíduo orgânico agroindustrial tipo Classe A + calcário
dolomítico, com 1,5 dS/m condutividade elétrica, 5,65 pH: 5,65 +/- 0,25, 51% CRA (capacidade de retenção de água), 76%
porosidade total, CTC: 1200 mmolc dm³.

o

Uso/Indicação: Hortaliças.

o

Forma de apresentação: embalagem de 9 kg (45 litros)

o

Fabricante: CAROLINA SOIL do Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (051) 3711-7740 e carolinasoil@carolinasoil.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: ADUBOS Araguaia (062 3310-8133 / 061 3487-8200 / 061 3362-3500 / 061 3355-9600 / 061 36429595 / 062 3272-8800)

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________
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4.

FORTUNELLA - MINIERVA (SELO OPAC Cerrado Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: Substrato de mudas.

o

Composição: P.H. 5.1, Mat. Org. 15.4%, Umidade 75.9%, Densidade 1.30, Rel. C/N 14.8, Cond. Elétrica 0.766,
C. Org. 8.9, CTC 292.0, Rel. CTC/C 32.8, SiO2 (água) 0.9.

o

Uso/Indicação: Hortaliças.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: MINIERVA Ltda.

o

Contato do fabricante: (062) 9 9214-8413 e http://www.minierva.com.br/contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

5.

GENESOLO

o

Classe/Formulação: Substrato de mudas.

o

Composição: 15% carbono orgânico, 0.5% nitrogênio, umidade 50%, 6.0 pH, Rel. C/N 20, CTC 90.

o

Uso/Indicação: Hortaliças.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: GRUPO GENFÉRTIL Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 99774-8555 / (019) 3242-3721 e smeraldisubstratos@gmail.com

o

Representante no DF e RIDE: (062) 3941-8844 / (062) 9 8427-2604 / (061) 9 9284-1298 / (061) 9 8213-2092 e
maguirepresentacoes@gmail.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

6.

PROVASO

o

Classe/Formulação: Substrato de mudas.

o

Composição: 15% carbono orgânico, 1% nitrogênio, umidade 50%, 6.0 pH, Rel. C/N 12, CTC 180.

o

Uso/Indicação: Hortaliças.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: GRUPO GENFÉRTIL Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 99774-8555 / (019) 3242-3721 e smeraldisubstratos@gmail.com

o

Representante no DF e RIDE: (062) 3941-8844 / (062) 9 8427-2604 / (061) 9 9284-1298 / (061) 9 8213-2092 e
maguirepresentacoes@gmail.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
_________________________________________________________________________________________________

XIX.

FOSFATOS NATURAIS e PÓ DE ROCHAS
1.

AGRISIL (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: fertilizante mineral a base de silício de origem vulcânica.

o

Composição: 98% Silício (SiO2).

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: AGROBIOLÓGICA - Soluções Naturais Ltda.
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o

Contato do fabricante: (019) 3572-1918 / (019) 3572-2237 / (011) 9 9801-9198 / (019) 9 9823-1314 e
rafael@agrobiologica.com.br.

o

Vendas online: http://www.agrobiologica.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

2.

AGROMAG 90 - OXIDO DE MAGNESIO (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: fertilizante a base de óxido de magnésio de origem sedimentar.

o

Composição: 92% MgO, 2% CaO, PRNT 204%.

o

Uso/Indicação: Corretivo de solos.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: IBAR Refratários S/A

o

Contato do fabricante: (011) 4634 6611 e https://www.ibarnordeste.com.br/agromag/contato/

o

Representante no DF e RIDE: (031) 3368-1451 / (031) 9 8866-2664 e carlos.zischler@magnesita.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

3.

AGROMAG 75 - OXIDO DE MAGNESIO (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: fertilizante a base de óxido de magnésio de origem sedimentar.

o

Composição: 75% MgO, 2% CaO, PRNT 204%.

o

Uso/Indicação: Corretivo de solos.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: IBAR Refratários S/A

o

Contato do fabricante: (011) 4634 6611 e https://www.ibarnordeste.com.br/agromag/contato/

o

Representante no DF e RIDE: (031) 3368-1451 / (031) 9 8866-2664 e carlos.zischler@magnesita.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

4.

AGROFFOS AGRONELLI (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: fertilizante fosfatado a base de silício de origem vulcânica.

o

Composição: 14% Fosforo (P2O5 total), 9% Fosforo (P2O5 CNA + H2O), 12% Cálcio.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: AGRONELLI Insumos Agrícolas LTDA.

o

Contato do fabricante: (034) 3319-1300 / 0800-940-0013 / http://www.agronelli.com.br/pt/02-insumos-pt/02-insumoscontato-pt.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: CULTIVAR Comercial Agrícola (061 3642-1777)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

5.

EKOSIL (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: fertilizante mineral a base de potássio e silício oriundo de rocha moída.

o

Composição: 8% K20, 54% Si, 1,5% Ca, 0,2% Mg, 0,17 Mn, 5,2 Na, 65 ppm B, 125 ppm Zn, 65 ppm Mo, 14
ppm Cu, 8 ppm Mo.
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o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: a granel ou saco de 25 kg.

o

Fabricante: YOORIN Mineração Curimbaba Ltda.

o

Contato do fabricante: (062) 9 9628-1740 e otacilio.oliveira@yoorin.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

6.

FOSFATO NATURAL REATIVO PAULIVIDA (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: fosfato natural reativo a base de fosforo, cálcio e outros micronutrientes.

o

Composição: 27% de Fósforo (P2O5) total, com 8% solúvel em ácido cítrico, 28% de cálcio (Ca).

o

Uso/Indicação: fruteiras, grãos, pastagens e hortaliças.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: PAULIFÉRTIL Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4606 8090 e http://paulifertil.com.br/novo/contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901).

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

7.

FOSFATO NATURAL PAULIVIDA (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: fosfato natural reativo a base de fosforo, cálcio e outros micronutrientes.

o

Composição: 24% de Fósforo (P2O5) total, com 6% solúvel em ácido cítrico, 20% de cálcio (Ca).

o

Uso/Indicação: fruteiras, grãos, pastagens e hortaliças.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: PAULIFÉRTIL Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (011) 4606 8090 e http://paulifertil.com.br/novo/contato

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

8.

FOSFATO NATURAL REATIVO HERINGER (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: fosfato natural reativo a base de fosforo, cálcio e outros micronutrientes.

o

Composição: 30% de Fósforo (P2O5) total, com 17% solúvel em ácido cítrico, 28% de cálcio (Ca), zinco (0,5%),
boro (0,1%), cobre (0,05%).

o

Uso/Indicação: fruteiras, grãos, pastagens e hortaliças.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: Heringer Ltda.

o

Contato do fabricante: (064) 3341-5100 / (062) 4015-2200.

o

Representante no DF e RIDE: (064) 3441-5100 / (061) 9 9938-7173 e douglas.bieger@heringer.com.br e
rafael.jose@heringer.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: HORIZONTE Comercial Agrícola (061 3642-2596)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________
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9.

FOSFATO NATURAL REATIVO FERTIPAR (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: fosfato natural reativo a base de fosforo, cálcio e outros micronutrientes.

o

Composição: 29% de Fósforo (P2O5) total.

o

Uso/Indicação: fruteiras, grãos, pastagens e hortaliças.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: FERTIPAR Fertilizantes Ltda.

o

Contato do fabricante: (041) 3026-9009 e http://www.fertipar.com.br/contato/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: TEC-AGRO (061 3642-2080 / 3612-3057)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

10. FOSFORITA MAGNESIANA ALVORADA (SELO IBD Insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: fertilizante a base de fosfato de cálcio de origem sedimentar.

o

Composição: 26% de Fósforo (P2O5) total, 20,0% Cálcio.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel e big-bag.

o

Fabricante: SOCAL S/A.

o

Contato do fabricante: (013) 5704-8617 / (013) 9 9171-5251 e nfesocal@gmail.com

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

11. FOSFATO MAGNESIANO MULTIFÓS P 28 (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: fertilizante mineral a base de fosfato magnesiano oriundo de rocha moída.

o

Composição: 28% de Fósforo (P2O5) total, com 16% solúvel em CNA+H2O, 14% de cálcio (Ca), 1% Magnésio,
0,3% Silício e 8% Enxofre (S).

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: MULTIFÓS Comercial Ltda.

o

Contato do fabricante: (013) 3822-3738 / (013) 3822-3750 e comercial@multifosssp.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

12. FOSFORITA ALVORADA – FOSFATO DE CÁLCIO (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: fertilizante a base de fosfato de cálcio de origem sedimentar.

o

Composição: 26% de Fósforo (P2O5) total, 20,0% Cálcio.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel e big-bag.

o

Fabricante: SOCAL S/A.

o

Contato do fabricante: (013) 5704-8617 / (013) 9 9171-5251 e nfesocal@gmail.com

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________
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13. FOSFORITA B. ALVORADA – FOSFATO DE CÁLCIO (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: fertilizante a base de fosfato de cálcio de origem sedimentar.

o

Composição: 20% de Fósforo (P2O5) total, 20,0% Cálcio.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: SOCAL S/A.

o

Contato do fabricante: (013) 5704-8617 / (013) 9 9171-5251 e nfesocal@gmail.com

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

14. K-MAG FERTILIZANTE (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: fertilizante mineral a base de potássio, enxofre e magnésio.

o

Composição: 21% de potássio (K20), 21% de enxofre (S) e 10% de magnésio (Mg).

o

Uso/Indicação: hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: MOSAIC Ltda. (Fábrica em Uberaba/MG).

o

Contato do fabricante: 0800 11 86 49.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 3383-1647 / (061) 9 8151-7866 / (061) 9 9962-0904 e plinio.souza@mosaicco.com.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / AGROPLANT (061 - 3361-6634
/ 061 9 9929-2901) / VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

15. Q-MAG - OXIDO DE MAGNESIO (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: fertilizante a base de óxido de magnésio de origem sedimentar.

o

Composição: 92% MgO, 3% Fe2O3, 2,5% SiO2, 1% Mn, 0,8 CaO.

o

Uso/Indicação: Corretivo de solos.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: IBAR Refratários S/A

o

Contato do fabricante: 11 4634 6611 e https://www.ibarnordeste.com.br/agromag/contato/

o

Representante no DF e RIDE: (031) 3368-1451 / (031) 9 8866-2664 e carlos.zischler@magnesita.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

16. PÓ DE BRITA MICAXISTO (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: corretivo de solo a partir de rocha moída micaxisto calcitico.

o

Composição: clorita (fonte de Mg), Muscovita (fonte de K) e dolomita (fonte de Mg e Ca), contendo 72,4% SiO2,
0,9% CaO, 0,7% MgO, 5,2% K2O, 0,1% P2O5, 13,9% Al2O3, 3,2% Fe2O3, 0,04% MnO, 1,7% TiO2.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: Pedreira Cristalina Ltda.

o

Contato do fabricante: (062) 3284-8484 / (061) 3233-9368 e jorge@pedreiraaraguaia.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
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________________________________________________________________________________________________
17. PÓ DE BRITA FMX (Selo IBD Insumos aprovado)
o

Classe/Formulação: corretivo de solo a partir de rocha moída silicatada.

o

Composição: 80% Argilominerais e 19,7% Quartzo, contendo 3% CaO, 0,5% MgO, 6% K2O,

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: embalagem com 50 kg.

o

Fabricante: TRATTTO Agronegócios Ltda.

o

Contato do fabricante: (062) 3924 8565

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

18. PÓ DE BRITA MICAXISTO MISTEL (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: corretivo de solo a partir de rocha moída micaxisto calcitico.

o

Composição: clorita (fonte de Mg), Muscovita (fonte de K) e dolomita (fonte de Mg e Ca), contendo 72,4% SiO2,
0,9% CaO, 0,7% MgO, 5,2% K2O, 0,1% P2O5, 13,9% Al2O3, 3,2% Fe2O3, 1,6% Na2O, 0,04% MnO, 1,7% TiO2.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: MISTEL Mineração Santa Terezinha Ltda., BR 040 km 60,5 Luziânia/GO.

o

Contato do fabricante: (061) 3502-0245 / (061) 3233-2001.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

19. PÓ DE BRITA BIOTITA XISTO (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: corretivo de solo a partir de rocha moída biotita xisto.

o

Composição: 57,8% SiO2, 1,8% CaO, 4,6% MgO, 2,3% Na2O, 3,4% K2O, 0,2% P2O5, 17,4% Al2O3, 8,6%
Fe2O3, 0,05% MnO, 0,9% TiO2.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: Pedreira Cristalina Ltda.

o

Contato do fabricante: (062) 3284-8484 / (061) 3233-9368 e jorge@pedreiraaraguaia.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

20. PÓ DE BASALTO – EKOSOLOS (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)
o

Classe/Formulação: corretivo de solo a partir de rocha moída.

o

Composição: 1,02% P2O5, 0,98% MnO, 3,30% Na2O, 2,03% K2O, 5,02% MgO, 7,84% CaO, 8,60% Fe2O3, 1,92% TiO2,
12,40% Al2O3, 46,19% SiO2.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: EKOSOLOS Ind. Remineralizadora de Solos Ltda.

o

Contato do fabricante: (042) 3562 1445 / comercial@ekosolos.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (048) 9 9999-6902 e clovis@ekosolos.com.br.
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o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

21. PHOSMIX – GALVANI (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: fertilizante a base de fosfato de cálcio de origem sedimentar.

o

Composição: 15% de Fósforo (P2O5) total, 3% de Fósforo (P2O5) solúvel em água.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: GALVANI Mineração S/A.

o

Contato do fabricante: (034) 3812-2000 / (065) 9 9955-4616 vendas@galvani.ind.br.

o

Representante no DF e RIDE: (065) 9 9955-4616 e lfreiberger@galvani.ind.br.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

22. ROCKSIL (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: fertilizante mineral a base de silicato de cálcio e minerais de origem vulcânica.

o

Composição: 21% Oxido de Alumínio (Al203), 18% Silício (SiO2), 10% Enxofre (S), 1,3% Oxido de cálcio (CaO),
0,1% fosforo (P2O5), 0,18% magnésio (MgO), 0,34% titânio (TiO2).

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: embalagem com 20 kg.

o

Fabricante: LIA Indústria e Comercio Ltda.

o

Contato do fabricante: (061) 3478-1173 e http://www.liaagro.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: VEGETAL Agronegócios (061 3234-8485 / 061 3388-1701).

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

23. SUPER GREENSAND (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: fertilizante natural a base de silício e potássio a partir de rocha moída.

o

Composição: sem informações.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: VERDE AGRITECH Ltda.

o

Contato do fabricante: (031) 3245-0205 / (031) 9 9994-0331 / (031) 9 9158-2442 e rodolfo.silva@verdefertilizantes.com.br
/ eduardo.spolidorio@verdefertilizantes.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

24. SUPRAPHOS (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: fertilizante fosfatado a partir de rocha moída.

o

Composição: 14% de Fósforo (P2O5) total, com 11% solúvel em ácido cítrico, 9% solúvel em CNA+H2O, e
12% de cálcio (Ca).

o

Uso: Fosfatagem de base.

o

Uso/Indicação: fruteiras, grãos, pastagens e hortaliças.

o

Forma de apresentação: a granel.
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o

Fabricante: NUTRION Ltda.

o

Contato do fabricante: (064) 3442-5584 / (064) 3442-5769 / 0800-6465584 e catalao@nutrion.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9973-8001 / (061) 9 8403-8001 / (061) 3642-2596 e darci.schwantes@globo.com.

o

Revenda no DF e RIDE: HORIZONTE Comercial Agrícola (061 3642-2596)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

25. TERMOPOTÁSSIO TK47 (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: fertilizante a base de fosfato potássico a partir de rocha moída.

o

Composição: 7% K2O total, 2% K2O solúvel em ácido cítrico, 22% Ca, 17% de silício, 1% Mg.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: VERDE AGRITECH Ltda.

o

Contato do fabricante: (031) 3245-0205 / (031) 9 9994-0331 / (031) 9 9158-2442 e rodolfo.silva@verdefertilizantes.com.br
/ eduardo.spolidorio@verdefertilizantes.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

26. YOORIN MASTER (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: fertilizante a base de fosfato magnesiano a partir de rocha moída.

o

Composição: 17,5% P2O5 Total, 16% P2O5 em ácido cítrico, 18% Ca, 7% Mg, 0,1% B, 0,5% Cu, 0,3% Mn,
5,5% Zn.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: a granel e ensacado.

o

Fabricante: YOORIN Mineração Curimbaba Ltda.

o

Contato do fabricante: (062) 9 9628-1740 e otacilio.oliveira@yoorin.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: ADUBOS Araguaia (062 3310-8133 / 061 3487-8200 / 061 3362-3500 / 061 3355-9600 / 061 36429595 / 062 3272-8800) / COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021) / AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 99292901).

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

27. YOORIN K (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: fertilizante a base de fosfato potássico a partir de rocha moída.

o

Composição: 14% P2O5 Total, 11% P2O5 em ácido cítrico, 4% K2O, 16% Ca, 4% Mg, 8% Si, 0,1 %B, 0,2%
Zn.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: YOORIN Mineração Curimbaba Ltda.

o

Contato do fabricante: (062) 9 9628-1740 e otacilio.oliveira@yoorin.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: ADUBOS Araguaia (062 3310-8133 / 061 3487-8200 / 061 3362-3500 / 061 3355-9600 / 061 36429595 / 062 3272-8800)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________
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XX.

CORRETIVOS DE SOLO - CALCÁRIOS
1.

AGROMAG (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo à base de óxido de magnésio 100% natural.

o

Composição: 0,7% CaO, 92,0% MgO, 54% Mg, 206% PN, 204% PRNT.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: sacos de 25 kg ou a granel (big bag de 1.000 kg).

o

Fabricante: IBAR Nordeste LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 4634-6611 / (011) 4636-3000 e ibarvendas@ibar.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: IRRIGAFERTIL LTDA em Unaí/GO - (038) 3677-1735 / (038) 9 9804-7678 e
irrigafertil.unai@gmail.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

2.

AGROSILICIO AGRONELLI (SELO IBD Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo.

o

Composição: 19,6,0% Ca, 4,2% Mg, 5% S, 7,3% Si.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel e sacos de 50 kg.

o

Fabricante: AGRONELLI Insumos Agrícolas LTDA.

o

Contato do fabricante: (034) 3319-1300 / 0800-940-0013 / http://www.agronelli.com.br/pt/02-insumos-pt/02-insumoscontato-pt.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: CULTIVAR Comercial Agrícola (061 3642-1777)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

3.

AGROSILICIO PLUS (SELO IBD Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo.

o

Composição: 25,0% Ca, 34,9 % CaO, 6,0% Mg, 9,9 % MgO, 10,5% Si, 22,4% SiO2.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel e sacos de 50 kg.

o

Fabricante: HASCO Insumos Agrícolas LTDA.

o

Contato do fabricante: (031) 3849.9350 / 0800-940-0013 e http://www.agrosilicio.com.br/index.html

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357).

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

4.

CALCÁRIO DOLOMÍTICO VOTORANTIM (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo.

o

Composição: 30-35% CaO, 12-16% MgO, 90-100% PRNT.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: Votorantim Cimentos Ltda.
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o

Contato

do

fabricante:

(016)

3607-5080

/

(038)

9

9979-5132

e

vendas@calcarioitau.com.br

/

vinicius.rabelo@vcimentos.com.br.
o

Representante no DF e RIDE: BASE FÉRTIL Comércio e Representações Ltda. (061 9 9961-0263 / 061 9 9814-7872)

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

5.

CALCÁRIO CALCÍTICO VOTORANTIM (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo.

o

Composição: 42-45% CaO, 3-5% MgO, 70-80% PRNT.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: Votorantim Cimentos Ltda.

o

Contato

do

fabricante:

(016)

3607-5080

/

(038)

9

9979-5132

e

vendas@calcarioitau.com.br

vinicius.rabelo@vcimentos.com.br.
o

Representante no DF e RIDE: BASE FÉRTIL Comércio e Representações Ltda. (061 9 9961-0263 / 061 9 9814-7872)

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

6.

CALCÁRIO DOLOMÍTICO BRITACAL (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo.

o

Composição: 35% CaO, 18% MgO, 92% PRNT.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: BRITACAL Indústria E Comércio De Brita E Calcário Brasília Ltda.

o

Contato do fabricante: (061) 2106-0606.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9632-2882 / (061) 3632-1204 e aprígio@calcariobritacal.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

7.

CALCARIO CALCÍTICO BRITACAL (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo.

o

Composição: 51%CaO, 2%MgO, 82% PRNT.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: BRITACAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRITA E CALCÁRIO BRASÍLIA LTDA.

o

Contato do fabricante: (061) 2106-0606.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9632-2882 / (061) 3632-1204 e aprígio@calcariobritacal.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

8.

CALCARIO DOLOMÍTICO FILLER BRITACAL (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo.

o

Composição: 32% CaO, 15% MgO, 94% PRNT.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.
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/

o

Fabricante: BRITACAL Indústria E Comércio De Brita E Calcário Brasília Ltda.

o

Contato do fabricante: (061) 2106-0606.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9632-2882 / (061) 3632-1204 e aprígio@calcariobritacal.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

9.

CALCÁRIO DOLOMÍTICO PIRECAL (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo.

o

Composição: 30% CaO, 22% MgO, 99% PRNT.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: PIRECAL Pirenópolis Calcário Ltda.

o

Contato do fabricante: (062) 3353-3400 e http://www.pirecal.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: ITACAL Distribuidora de Calcário e Cal Ltda. (61 3552-1083)

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

10. CALCÁRIO ZINCAL VOTORANTIM (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: corretivo de solo.

o

Composição: 26% CaO, 16% MgO, 90% PRNT.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: Votorantim Cimentos Ltda.

o

Contato

do

fabricante:

(016)

3607-5080

/

(038)

9

9979-5132

e

vendas@calcarioitau.com.br

vinicius.rabelo@vcimentos.com.br.
o

Representante no DF e RIDE: BASE FÉRTIL Comércio e Representações Ltda. (061 9 9961-0263 / 061 9 9814-7872)

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

11. CROPMAX (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: corretivo de solo peletizadas.

o

Composição: 24% Cálcio, 7% magnésio e carbono orgânico.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: saco de 50 kg.

o

Fabricante: AGRODIRETA SOLUCOES AGRICOLAS Ltda.

o

Contato do fabricante: (041) 3874-5000

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________
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/

XXI.

CORRETIVOS DE SOLO - GESSO AGRÍCOLA
1.

GESSO AGRÍCOLA NUTRION (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo em profundidade.

o

Composição: Cálcio (20%) e Enxofre (15%).

o

Uso/Indicação: fruteiras, grãos, pastagens e hortaliças.

o

Forma de apresentação: a granel e ensacado.

o

Fabricante: NUTRION Ltda.

o

Contato do fabricante: (064) 3442-5584 / (064) 3442-5769 / 0800 6465584 e catalao@nutrion.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9973-8001 / (061) 9 8403-8001 / (061) 3642-2596 e darci.schwantes@globo.com.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

2.

GESSO AGRÍCOLA VOTORANTIM (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo em profundidade.

o

Composição: Cálcio (20%) e Enxofre (16%).

o

Uso/Indicação: fruteiras, grãos, pastagens e hortaliças.

o

Forma de apresentação: a granel.

o

Fabricante: Votorantim Cimentos Ltda.

o

Contato

do

fabricante:

(016)

3607-5080

/

(038)

9

9979-5132

e

vendas@calcarioitau.com.br

/

vinicius.rabelo@vcimentos.com.br.
o

Representante no DF e RIDE: BASE FÉRTIL Comércio e Representações Ltda. (061 9 9961-0263 / 061 9 9814-7872)

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

3.

GESSO AGRICOLA AGRONELLI (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo em profundidade.

o

Composição: Cálcio (17%) e Enxofre (14%).

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel e sacos de 50 kg.

o

Fabricante: AGRONELLI Insumos Agrícolas LTDA.

o

Contato do fabricante: (034) 3319-1300 / 0800-940-0013 / http://www.agronelli.com.br/pt/02-insumos-pt/02-insumoscontato-pt.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: COOTAQUARA (061 3483-6023 / 061 3483-6021) / HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 33613809 / 061 3391-5357) / CULTIVAR Comercial Agrícola (061 3642-1777).

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

4.

SILIGESSO AGRONELLI 35 (SELO IBD Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo.

o

Composição: 20,3% Ca, 2,0% Mg, 3,4%MgO, 9,9% S, 3,5% Si.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel e sacos de 50 kg.

o

Fabricante: AGRONELLI Insumos Agrícolas LTDA.

o

Contato do fabricante: (034) 3319-1300 / 0800-940-0013 / http://www.agronelli.com.br/pt/02-insumos-pt/02-insumoscontato-pt.
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o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

5.

NUTRIGESSSO (SELO IBD Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo.

o

Composição: 16% Ca, 13% S.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel e sacos de 50 kg.

o

Fabricante: NUTRIGESSO LTDA.

o

Contato do fabricante: http://www.nutrigesso.com.br/faleconosco

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: ADUBOS Araguaia (062 3310-8133 / 061 3487-8200 / 061 3362-3500 / 061 3355-9600 / 061 36429595 / 062 3272-8800).

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

6.

SILIGESSO AGRONELLI 52 (SELO IBD Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo.

o

Composição: 21,5% Ca, 3,0% Mg, 7,5% S, 5,2% Si.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel e sacos de 50 kg.

o

Fabricante: AGRONELLI Insumos Agrícolas LTDA.

o

Contato do fabricante: (034) 3319-1300 / 0800-940-0013 / http://www.agronelli.com.br/pt/02-insumos-pt/02-insumoscontato-pt.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

7.

SILIGESSO AGRONELLI 70 (SELO IBD Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: corretivo de solo.

o

Composição: 22,6% Ca, 4,0% Mg, 4,9% S, 7% Si.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: a granel e sacos de 50 kg.

o

Fabricante: AGRONELLI Insumos Agrícolas LTDA.

o

Contato do fabricante: (034) 3319-1300 / 0800-940-0013 / http://www.agronelli.com.br/pt/02-insumos-pt/02-insumoscontato-pt.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________
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XXII.

INOCULANTES DE SEMENTES E PROMOTOR DE CRESCIMENTO
1.

AZOKOP - Azospirillum brasilense (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: promotor de crescimento biológico a base de bactérias

o

Composição: Azospirillum brasilense

o

Uso/Indicação: milho.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: KOPPERT Biological Systems Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3124.3677 e http://koppert.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9865-7597 e wmedeiros@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e
tbueno@koppert.com.br / (034) 9 9919-5794 e LBarbosa@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e tbueno@koppert.com.br /
(038) 9 9940-3396 e gribeiro@koppert.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 9 99194439 / 061 9 8520-5035) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090 / 061 99654-0618) / CHARRUA (061 3612-3834 /
061 3631-4386 / 038 3676-3121) / SOAGRO (062 3233-5322) / TRISOLO (061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 36719023)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

2.

AZOS – Rizobium e Azospirillum brasilense (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos com bactérias Rizobium e Azospirilium.

o

Composição: inoculante.

o

Uso/Indicação: feijão, milho e soja.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: Laboratório Farroupilha Ltda.

o

Contato do fabricante: (034) 3826-0400 e contato@labfarroupilha.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9649-0218 e (061) 9 9998-3215.

o

Revenda no DF e RIDE: AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA (061 3621-3674 / 061 3642-1033 / 061 3011-1812) / AGROSYN
(061 3621-3674) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 3612-3477)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

3.

AZOTOTAL MAX - Rizobium e Azospirillum brasilense (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos com bactérias Rizobium e Azospirilium.

o

Composição: inoculante.

o

Uso/Indicação: feijão, milho e soja.

o

Forma de apresentação: sem informações.

o

Fabricante: Total Biotecnologia Indústria e Comércio SA.

o

Contato do fabricante: (041) 3099-7300 e contato@totalbiotecnologia.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: CHARRUA Comercial Agrícola (061 3631-4386 / 061 3612-3834 / 038 3676-3121) / CULTIVAR
Comercial Agrícola (061 3642-1777)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

4.

BIAGRO HC - Bradyrhizobium japonicum (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Inoculante de leguminosas.
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o

Composição: inoculante de leguminosas diversas a base de Bradyrhizobium japonicum (SEMIA 5079 e SEMIA 5080)

o

Uso/Indicação: soja.

o

Forma de apresentação: Bexiga de 4,5 L.

o

Fabricante: BAYER CropScience.

o

Contato do fabricante: 0800 011 5560 / (011) 9 8644-8507 e https://www.agro.bayer.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROBRASIL (061 3642-2900)

o

Site: clique aqui.
________________________________________________________________________________________________

5.

BIAGRO NG – Bradyrhizobium japonicum (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Inoculante de leguminosas.

o

Composição: inoculante de leguminosas diversas a base de Bradyrhizobium japonicum.

o

Uso/Indicação: soja.

o

Forma de apresentação: Bexiga de 4,5 L.

o

Fabricante: BAYER CropScience.

o

Contato do fabricante: 0800 011 5560 / (011) 9 8644-8507 e https://www.agro.bayer.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: sem informações.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROBRASIL (061 3642-2900)

o

Site: clique aqui.
________________________________________________________________________________________________

6.

BIOMAX 10 – Bactérias fixadoras de nitrogênio (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Inoculante de leguminosas a base de bactérias.

o

Composição: bactérias fixadoras de nitrogênio SEMIA 5079 e SEMIA 5080.

o

Uso/Indicação: amendoim, Crotalaria juncea, C. spectabilis, ervilha, feijão, feijão de corda, leucena, milho e soja.

o

Forma de apresentação: embalagem com 500 ml.

o

Fabricante: BIOSOJA Ltda.

o

Contato do fabricante: (016) 3810.8000 e biosoja@biosoja.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 8135-3535 / (062) 9 8188-2288 / (062) 9 8201-4264 e saverioinacio@gmail.com e
ricardojfcorrea@gmail.com.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROBRASIL (061 3642-2900) / NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / TECAGRO (061 3642-2080 / 3612-3057) / AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

7.

BIOMAX PREMIUM MILHO - Azospirillum brasilense (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Inoculante a base de bactéria Azospirillum brasilense (Ab-V5)

o

Composição: inoculante de milho.

o

Uso/Indicação: milho.

o

Forma de apresentação: embalagem com 500 ml.

o

Fabricante: BIOSOJA Ltda.

o

Contato do fabricante: (016) 3810.8000 e biosoja@biosoja.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 8135-3535 / (062) 9 8188-2288 / (062) 9 8201-4264 e saverioinacio@gmail.com e
ricardojfcorrea@gmail.com.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROBRASIL (061 3642-2900) / NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / TECAGRO (061 3642-2080 / 3612-3057) / AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Site: clique aqui
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________________________________________________________________________________________________
8.

BIOMAX PREMIUM SOJA - Azospirillum brasilense (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Classe/Formulação: Inoculante a base de bactéria Azospirillum brasilense (Ab-V5)

o

Composição: inoculante de soja.

o

Uso/Indicação: soja.

o

Forma de apresentação: embalagem com 500 gramas.

o

Fabricante: BIOSOJA Ltda.

o

Contato do fabricante: (016) 3810.8000 e biosoja@biosoja.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (062) 9 8135-3535 / (062) 9 8188-2288 / (062) 9 8201-4264 e saverioinacio@gmail.com e
ricardojfcorrea@gmail.com.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROBRASIL (061 3642-2900) / NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / TECAGRO (061 3642-2080 / 3612-3057) / AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

9.

CRONOS NOD - Rizobium (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos a base de turfa.

o

Composição: inoculante que potencializa a colonização por Rizobium.

o

Uso/Indicação: soja.

o

Forma de apresentação: sem informações.

o

Fabricante: Total Biotecnologia Indústria e Comércio SA.

o

Contato do fabricante: (041) 3099-7300 e contato@totalbiotecnologia.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: CHARRUA Comercial Agrícola (061 3631-4386 / 061 3612-3834 / 038 3676-3121) / CULTIVAR
Comercial Agrícola (061 3642-1777)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

10. FIXARON AZOS - Azospirillum brasilense (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: promotor de crescimento biológico a base de bactérias

o

Composição: Azospirillum brasilense CEPAS Ab-V5 e AB-V6

o

Uso/Indicação: milho.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: GENICA Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3423 9504 e contato@genica.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (034) 99836-6683 e bruno.guimaraes@genica.com.br / (019) 9 9822.0643 e
comercial@genica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

11. FIXARON BRADY L - Bradyrhizobium japonicum (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: promotor de crescimento biológico a base de bactérias

o

Composição: Bradyrhizobium japonicum SEMIA 5079 e SEMIA 5080

o

Uso/Indicação: grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: GENICA Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3423 9504 e contato@genica.com.br
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o

Representante no DF e RIDE: (034) 99836-6683 e bruno.guimaraes@genica.com.br / (019) 9 9822.0643 e
comercial@genica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

12. FIXARON BRADY T - Bradyrhizobium japonicum (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: promotor de crescimento biológico a base de bactérias

o

Composição: Bradyrhizobium japonicum SEMIA 5079

o

Uso/Indicação: grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: GENICA Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3423 9504 e contato@genica.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (034) 99836-6683 e bruno.guimaraes@genica.com.br / (019) 9 9822.0643 e
comercial@genica.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

13. LASTRO PLUS - Rizobium (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos a base de turfa.

o

Composição: inoculante que potencializa a colonização por Rizobium.

o

Uso/Indicação: feijão e soja.

o

Forma de apresentação: sem informações.

o

Fabricante: Total Biotecnologia Indústria e Comércio SA.

o

Contato do fabricante: (041) 3099-7300 e contato@totalbiotecnologia.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: CHARRUA Comercial Agrícola (061 3631-4386 / 061 3612-3834 / 038 3676-3121) / CULTIVAR
Comercial Agrícola (061 3642-1777)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

14. MASTERFIX FEIJÃO – Inoculante turfoso
o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos a base de turfa.

o

Composição: Rizobium.

o

Uso/Indicação: feijão.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.

o

Fabricante: GRUPO STOLLER Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3872-8288 e info@stoller.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (067) 9965-8201 e mtablas@stoller.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

15. MASTERFIX GRAMINEAS – Azospirillum brasilense (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos a base de turfa.

o

Composição: bactérias Azospirillum brasilense.

o

Uso/Indicação: milho e arroz.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 litro.
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o

Fabricante: GRUPO STOLLER Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3872-8288 e info@stoller.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (067) 9965-8201 e mtablas@stoller.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

16. NEMIX C - Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: promotor de crescimento biológico a base de bactérias

o

Composição: Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis

o

Uso/Indicação: cana de açúcar.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg e 5 kg.

o

Fabricante: FMC Agrícola Ltda.

o

Contato do fabricante: 0800 171787 e https://www.fmcagricola.com.br/index.aspx

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROSUPORTE (064 3411-2511).

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

17. RIZOKOP - Bradyrhizobium japonicum (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: promotor de crescimento biológico a base de bactérias

o

Composição: Bradyrhizobium japonicum

o

Uso/Indicação: soja.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: KOPPERT Biological Systems Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 3124.3677 e http://koppert.com.br/

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9865-7597 e wmedeiros@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e
tbueno@koppert.com.br / (034) 9 9919-5794 e LBarbosa@koppert.com.br / (062) 9 9680-0543 e tbueno@koppert.com.br /
(038) 9 9940-3396 e gribeiro@koppert.com.br

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901) / FERTBIO (061 9 9827-4439 / 061 9 99194439 / 061 9 8520-5035) / TCHE Produtos e Agrícolas (061 3642-3090 / 061 99654-0618) / CHARRUA (061 3612-3834 /
061 3631-4386 / 038 3676-3121) / SOAGRO (062 3233-5322) / TRISOLO (061 3631-2315 / 064 3411-3444 / 038 36719023)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

18. SIMBIOSE MAIZ - Azospirillum brasilense (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos.

o

Composição: Azospirillum brasilense

o

Uso/Indicação: milho e trigo.

o

Forma de apresentação: embalagem com 1 kg.

o

Fabricante: SIMBIOSE Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3199-0200 e contato@simbiose-agro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (064) 9 9958-3211

o

Revenda no DF e RIDE: FORTALEZA AGRICOLA (061 3633-2323) / NUTRIR AGRONEGÓCIOS (061 3389-1232) / TRION
AGRONEGÓCIOS (061 3631-2315)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________
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19. SIMBIOSE NOD FEIJÃO - Rhyzobium tropici (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos a base de turfa.

o

Composição: inoculante a base de Rhyzobium tropici.

o

Uso/Indicação: feijão.

o

Forma de apresentação: embalagem com 1 kg.

o

Fabricante: SIMBIOSE Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3199-0200 e contato@simbiose-agro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (064) 9 9958-3211

o

Revenda no DF e RIDE: FORTALEZA AGRICOLA (061 3633-2323) / NUTRIR AGRONEGÓCIOS (061 3389-1232) / TRION
AGRONEGÓCIOS (061 3631-2315)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

20. SIMBIOSE NOD FEIJÃO - Rhyzobium tropici (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos.

o

Composição: inoculante a base de Rhyzobium tropici.

o

Uso/Indicação: feijão.

o

Forma de apresentação: embalagem com 1 kg.

o

Fabricante: SIMBIOSE Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3199-0200 e contato@simbiose-agro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (064) 9 9958-3211

o

Revenda no DF e RIDE: FORTALEZA AGRICOLA (061 3633-2323) / NUTRIR AGRONEGÓCIOS (061 3389-1232) / TRION
AGRONEGÓCIOS (061 3631-2315)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

21. SIMBIOSE NOD FEIJÃO CAUPI - Rhyzobium tropici (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos.

o

Composição: inoculante a base de Rhyzobium tropici.

o

Uso/Indicação: feijão.

o

Forma de apresentação: embalagem com 1 kg.

o

Fabricante: SIMBIOSE Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3199-0200 e contato@simbiose-agro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (064) 9 9958-3211

o

Revenda no DF e RIDE: FORTALEZA AGRICOLA (061 3633-2323) / NUTRIR AGRONEGÓCIOS (061 3389-1232) / TRION
AGRONEGÓCIOS (061 3631-2315)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

22. SIMBIOSE NOD SOJA - Bradyrhizobium japonicum (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos.

o

Composição: inoculante a base de Bradyrhizobium japonicum.

o

Uso/Indicação: soja.

o

Forma de apresentação: embalagem com 1 kg.

o

Fabricante: SIMBIOSE Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3199-0200 e contato@simbiose-agro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (064) 9 9958-3211
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o

Revenda no DF e RIDE: FORTALEZA AGRICOLA (061 3633-2323) / NUTRIR AGRONEGÓCIOS (061 3389-1232) / TRION
AGRONEGÓCIOS (061 3631-2315)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

23. SIMBIOSE NOD SOJA - Bradyrhizobium japonicum (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos a base de turfas.

o

Composição: inoculante a base de Bradyrhizobium japonicum.

o

Uso/Indicação: soja.

o

Forma de apresentação: embalagem com 1 kg.

o

Fabricante: SIMBIOSE Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3199-0200 e contato@simbiose-agro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (064) 9 9958-3211

o

Revenda no DF e RIDE: FORTALEZA AGRICOLA (061 3633-2323) / NUTRIR AGRONEGÓCIOS (061 3389-1232) / TRION
AGRONEGÓCIOS (061 3631-2315)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

24. SIMBIOSE PRÓ - Aditivo especial para inoculantes (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Aditivo especial para inoculantes.

o

Composição: polímeros que facilitam a aderência e sobrevivência das bactérias junto a semente.

o

Uso/Indicação: leguminosas

o

Forma de apresentação: embalagem com 1 kg.

o

Fabricante: SIMBIOSE Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos Ltda.

o

Contato do fabricante: (054) 3199-0200 e contato@simbiose-agro.com.br

o

Representante no DF e RIDE: (064) 9 9958-3211

o

Revenda no DF e RIDE: FORTALEZA AGRICOLA (061 3633-2323) / NUTRIR AGRONEGÓCIOS (061 3389-1232) / TRION
AGRONEGÓCIOS (061 3631-2315)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

25. SOJA MAX - Rizobium (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos a base de turfa.

o

Composição: inoculante que potencializa a colonização por Rizobium.

o

Uso/Indicação: soja.

o

Forma de apresentação: sem informações.

o

Fabricante: Total Biotecnologia Indústria e Comércio SA.

o

Contato do fabricante: (041) 3099-7300 e contato@totalbiotecnologia.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: CHARRUA Comercial Agrícola (061 3631-4386 / 061 3612-3834 / 038 3676-3121) / CULTIVAR
Comercial Agrícola (061 3642-1777)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

26. STARFIX FEIJÃO – Rhizobium spp e Bradyrhizobium spp (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos com bactérias Rhizobium tropici e Bradyrhizobium japonicum.

o

Composição: inoculante.

o

Uso/Indicação: feijão.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.
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o

Fabricante: Laboratório Farroupilha Ltda.

o

Contato do fabricante: (034) 3826-0400 e contato@labfarroupilha.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9649-0218 e (061) 9 9998-3215.

o

Revenda no DF e RIDE: AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA (061 3621-3674 / 061 3642-1033 / 061 3011-1812) / AGROSYN
(061 3621-3674) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 3612-3477)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

27. STARFIX SOJA – Rhizobium spp e Bradyrhizobium spp (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos com bactérias Rhizobium tropici e Bradyrhizobium japonicum.

o

Composição: inoculante.

o

Uso/Indicação: soja.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: Laboratório Farroupilha Ltda.

o

Contato do fabricante: (034) 3826-0400 e contato@labfarroupilha.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9649-0218 e (061) 9 9998-3215.

o

Revenda no DF e RIDE: AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA (061 3621-3674 / 061 3642-1033 / 061 3011-1812) / AGROSYN
(061 3621-3674) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 3612-3477)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

28. SUPER MOSS - Inoculante (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos a base de turfa.

o

Composição: produto líquido, bifásico, composto por Sphagnum micronizado, complexo de açucares,
biopolímeros, osmoprotetores e Extratos Microbianos (EM) que potencializa a colonização por Rizobium.

o

Uso/Indicação: soja.

o

Forma de apresentação: sem informações.

o

Fabricante: Total Biotecnologia Indústria e Comércio SA.

o

Contato do fabricante: (041) 3099-7300 e contato@totalbiotecnologia.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: CHARRUA Comercial Agrícola (061 3631-4386 / 061 3612-3834 / 038 3676-3121) / CULTIVAR
Comercial Agrícola (061 3642-1777)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

29. TRICHODERMA ICB – Trichoderma ssp. (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Classe/Formulação: Inoculante de grãos

o

Composição: Inoculante a base de Trichoderma spp

o

Uso/Indicação: soja, feijão.

o

Forma de apresentação: embalagem de 100 ml e 1 litro.

o

Fabricante: ICB BIOAGRITEC e BIOSUL FERTILIZANTES LTDA.

o

Contato do fabricante: (054) 3231-7600 e biosul@biosul.com / (051) 3022-2985 e comercial@icb.bio.br /
icbbio.com@gmail.com

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 9973-8001 / (061) 9 8403-8001.

o

Revenda no DF e RIDE: HORIZONTE Comercial Agrícola (061 3642-2596)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________
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XXIII.

SEMENTES DE ADUBAÇÃO VERDE E PLANTAS DE COBERTURA

1.

AVEIA PRETA (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características: Sementes de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de inverno.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 25 kg.

o

Fabricante: PIRAI Sementes Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 2106-0266 e sementes@pirai.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 36123477) / PRODUTEC (061 3612-3142 / 062 3332-2139) / AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901 – sob
encomenda)

o

Compras online: https://www.ecoseeds.com.br/index.php

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

2.

BRAQUIÁRIAS SPP. (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características: Sementes de plantas de cobertura do gênero Brachiaria (Brachiaria brizantha, Brachiaria
ruziziensis, Brachiaria humidicola, Panicum Maximum cv. Massai, Panicum Maximun cv. Mombaça, Panicum
Maximun cv. Tanzânia, entre outros)

o

Uso/Indicação: recuperação de solos para o cultivo de hortaliças, fruteiras e grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 12 kg.

o

Fabricante: PASO ITA Ltda.

o

Contato do fabricante: (077) 3628-1571 e contato@pasoita.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: CENTRAL-AGRO (61) 3234-1619

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

3.

CALOPOGÔNIO (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características: Sementes de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de primaveraverão.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 10 kg.

o

Fabricante: SEMENTES GLOBAL Ltda.

o

Contato do fabricante: (064) 3405-5000 e contato@sementesglobal.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPECUÁRIA SEMENTES VIGOR (61 3399-1030) / AGROTÉCNICA BRASILIA (61 32335210) / CASA PINHEIRO AGROPECUÁRIA (61 3361-0192)

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

4.

CROTALARIA BREVIFLORA (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características: Sementes de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de primaveraverão.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 25 kg.
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o

Fabricante: PIRAI Sementes Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 2106-0266 e sementes@pirai.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 36123477) / PRODUTEC (061 3612-3142 / 062 3332-2139) / AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901 – sob
encomenda)

o

Compras online: https://www.ecoseeds.com.br/index.php

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

5.

CROTALÁRIA JUNCEA (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características: Sementes de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de primaveraverão.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 10 kg.

o

Fabricante: SEMENTES GLOBAL Ltda.

o

Contato do fabricante: (064) 3405-5000 e contato@sementesglobal.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPECUÁRIA SEMENTES VIGOR (61 3399-1030) / AGROTÉCNICA BRASILIA (61 32335210) / CASA PINHEIRO AGROPECUÁRIA (61 3361-0192)

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

6.

CROTALARIA OCHROLEUCA (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características: Sementes de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de primaveraverão.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 25 kg.

o

Fabricante: PIRAI Sementes Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 2106-0266 e sementes@pirai.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 36123477) / PRODUTEC (061 3612-3142 / 062 3332-2139) / AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901 – sob
encomenda)

o

Compras online: https://www.ecoseeds.com.br/index.php

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

7.

CROTALÁRIA SPECTABILIS (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características: Sementes de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de primaveraverão.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 10 kg.

o

Fabricante: SEMENTES GLOBAL Ltda.

o

Contato do fabricante: (064) 3405-5000 e contato@sementesglobal.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPECUÁRIA SEMENTES VIGOR (61 3399-1030) / AGROTÉCNICA BRASILIA (61 32335210) / CASA PINHEIRO AGROPECUÁRIA (61 3361-0192)
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o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

8.

FEIJÃO DE PORCO (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características: Sementes de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de primaveraverão.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 25 kg.

o

Fabricante: PIRAI Sementes Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 2106-0266 e sementes@pirai.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 36123477) / PRODUTEC (061 3612-3142 / 062 3332-2139) / AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901 – sob
encomenda)

o

Compras online: https://www.ecoseeds.com.br/index.php

o

Site: clique aqui
_______________________________________________________________________________________________

9.

GUANDU FORRAGEIRO (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)

o

Características: Sementes de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de primaveraverão.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 25 kg.

o

Fabricante: PIRAI Sementes Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 2106-0266 e sementes@pirai.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 36123477) / PRODUTEC (061 3612-3142 / 062 3332-2139) / AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901 – sob
encomenda)

o

Compras online: https://www.ecoseeds.com.br/index.php

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

10. GUANDU FORRAGEIRO ANAO (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Características: Sementes de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de primaveraverão.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 25 kg.

o

Fabricante: PIRAI Sementes Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 2106-0266 e sementes@pirai.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 36123477) / PRODUTEC (061 3612-3142 / 062 3332-2139) / AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901 – sob
encomenda)

o

Compras online: https://www.ecoseeds.com.br/index.php

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________
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11. LAB LAB (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Características: Sementes de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de primaveraverão.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 25 kg.

o

Fabricante: PIRAI Sementes Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 2106-0266 e sementes@pirai.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 36123477) / PRODUTEC (061 3612-3142 / 062 3332-2139) / AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901 – sob
encomenda)

o

Compras online: https://www.ecoseeds.com.br/index.php

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

12. MILHETO (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Características: Sementes de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de primaveraverão.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 25 kg.

o

Fabricante: PIRAI Sementes Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 2106-0266 e sementes@pirai.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 36123477) / PRODUTEC (061 3612-3142 / 062 3332-2139) / AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901 – sob
encomenda)

o

Compras online: https://www.ecoseeds.com.br/index.php

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

13. MUCUNA CINZA (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Características: Sementes de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de primaveraverão.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 25 kg.

o

Fabricante: PIRAI Sementes Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 2106-0266 e sementes@pirai.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 36123477) / PRODUTEC (061 3612-3142 / 062 3332-2139) / AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901 – sob
encomenda)

o

Compras online: https://www.ecoseeds.com.br/index.php

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

14. MUCUNA PRETA (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Características: Sementes de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de primaveraverão.
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o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 10 kg.

o

Fabricante: SEMENTES GLOBAL Ltda.

o

Contato do fabricante: (064) 3405-5000 e contato@sementesglobal.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: AGROPECUÁRIA SEMENTES VIGOR (61 3399-1030) / AGROTÉCNICA BRASILIA (61 32335210) / CASA PINHEIRO AGROPECUÁRIA (61 3361-0192)

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

15. NABO FORRAGEIRO (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Características: Sementes diversas de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de
inverno.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 25 kg.

o

Fabricante: PIRAI Sementes Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 2106-0266 e sementes@pirai.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 36123477) / PRODUTEC (061 3612-3142 / 062 3332-2139) / AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901 – sob
encomenda)

o

Compras online: https://www.ecoseeds.com.br/index.php

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

16. SOJA PERENE (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Características: Sementes de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de primaveraverão.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 25 kg.

o

Fabricante: PIRAI Sementes Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 2106-0266 e sementes@pirai.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 36123477) / PRODUTEC (061 3612-3142 / 062 3332-2139) / AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901 – sob
encomenda)

o

Compras online: https://www.ecoseeds.com.br/index.php

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

17. TREMOÇO BRANCO (Selo MAPA uso aprovado em agricultura orgânica)
o

Características: Sementes diversas de plantas de cobertura e adubação verde para plantio no período de
inverno.

o

Uso/Indicação: Hortaliças, Fruteiras e Grãos.

o

Forma de apresentação: embalagem com 25 kg.

o

Fabricante: PIRAI Sementes Ltda.

o

Contato do fabricante: (019) 2106-0266 e sementes@pirai.com.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.
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o

Revenda no DF e RIDE: NATIVA AGRÍCOLA (061 3642-1206 / 061 3028-2695) / BRAVA AGRONEGOCIOS (061 36123477) / PRODUTEC (061 3612-3142 / 062 3332-2139) / AGROPLANT (061 - 3361-6634 / 061 9 9929-2901 – sob
encomenda)

o

Compras online: https://www.ecoseeds.com.br/index.php

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

XXIV.

SUPLEMENTO MINERAL PARA USO NA PECUÁRIA
1.

FÓS PREMIUM – SUPLEMENTO (Selo IBD insumo aprovado)

o

Características: Suplemento Mineral Aminoácido enriquecido com Fator P. Pode ser fornecido para bovinos,
doadoras, receptoras de embriões e rebanhos em período de monta.

o

Composição: cálcio mínimo (140 g/kg), cálcio máximo (160 g/kg), fósforo mínimo (90 g/kg), magnésio mínimo (15 g/kg),
enxofre mínimo (12 g/kg), sódio mínimo (99 g/kg), cobalto mínimo (168 g/kg), cobre mínimo (2.000 mg/kg), manganês
mínimo (1.500 mg/kg), zinco mínimo (4.000 mg/kg), selênio mínimo (38 g/kg), iodo mínimo (200 mg/kg), cromo mínimo (10
g/kg), flúor máximo (950 mg/kg), ácido oleico mínimo (3 mg/kg), ácido linoleico mínimo (2.800 mg/kg), lisina mínimo (1.200
mg/kg), tirosina mínimo (200 mg/kg), metionina mínimo (200 mg/kg), Saccharomyces spp. (1,82x10^8)

o

Uso/Indicação: pecuária.

o

Forma de apresentação: embalagem com 30 kg.

o

Fabricante: Grupo PREMIX.

o

Contato do fabricante: (016) 3605-2900 e premix@premix.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 3145-9505 e deia.castro@premix.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

2.

LOTHAR – PRIMASEA (SELO IBD Insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: ingrediente para alimentação animal a base de resíduos marinhos.

o

Composição: sem informações.

o

Uso/Indicação: alimentação de aves e bovinos.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 kg.

o

Fabricante: FERTIMAR Mineração e Navegação Ltda.

o

Contato do fabricante: (071) 3602-6650 e vendas@primasea.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 9 8612-2626 e regionalcentrooeste@primasea.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: MASTERVET (062 3264-7473)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

3.

PREMIPHOS 60 – SUPLEMENTO (Selo IBD insumo aprovado)

o

Características: Suplemento Mineral para bovinos.

o

Composição: cálcio mínimo (120 g/kg), cálcio máximo (160 g/kg), fósforo mínimo (60 g/kg), enxofre mínimo
(12 g/kg), sódio mínimo (163 g/kg), cobre mínimo (1600 mg/kg), manganês mínimo (1.200 mg/kg), zinco mínimo (5.000
mg/kg), flúor máximo (600 mg/kg), cobalto mínimo (210 mg/kg), iodo mínimo (180 mg/kg), selênio mínimo (27 mg/kg).

o

Uso/Indicação: pecuária.

o

Forma de apresentação: embalagem com 30 kg.

o

Fabricante: Grupo PREMIX.

o

Contato do fabricante: (016) 3605-2900 e premix@premix.com.br.
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o

Representante no DF e RIDE: (061) 3145-9505 e deia.castro@premix.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

4.

PREMIPHOS 80 - SUPLEMENTO (Selo IBD insumo aprovado)

o

Características: Suplemento Mineral para bovinos.

o

Composição: cálcio mínimo (140 g/kg), cálcio máximo (160 g/kg), fósforo mínimo (80 g/kg), enxofre mínimo
(12 g/kg), sódio mínimo (134 g/kg), cobre mínimo (1600 mg/kg), manganês mínimo (1.400 mg/kg), zinco mínimo (4.500
mg/kg), flúor máximo (800 mg/kg), cobalto mínimo (210 mg/kg), iodo mínimo (180 mg/kg), selênio mínimo (27 mg/kg).

o

Uso/Indicação: pecuária.

o

Forma de apresentação: embalagem com 30 kg.

o

Fabricante: Grupo PREMIX.

o

Contato do fabricante: (016) 3605-2900 e premix@premix.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 3145-9505 e deia.castro@premix.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

5.

PREMIPHOS MONTA – SUPLEMENTO (Selo IBD insumo aprovado)

o

Características: Suplemento Mineral para bovinos.

o

Composição: cálcio mínimo (140 g/kg), cálcio máximo (180 g/kg), fósforo mínimo (80 g/kg), enxofre mínimo
(16 g/kg), magnésio mínimo (7000 mg/kg), sódio mínimo (99 g/kg), cobre mínimo (2800 mg/kg), manganês mínimo (1480
mg/kg), zinco mínimo (5.000 mg/kg), flúor máximo (800 mg/kg), cobalto mínimo (180 mg/kg), iodo mínimo (200 mg/kg),
selênio mínimo (38 mg/kg), cromo orgânico mínimo (10 mg/kg), lisina mínimo (1.200 mg/kg), tirosina mínimo (200 mg/kg),
metionina mínimo (200 mg/kg).

o

Uso/Indicação: pecuária.

o

Forma de apresentação: embalagem com 30 kg.

o

Fabricante: Grupo PREMIX.

o

Contato do fabricante: (016) 3605-2900 e premix@premix.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: (061) 3145-9505 e deia.castro@premix.com.br.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

XXV.

HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E PRODUTOS PÓS-COLHEITA
1.

CLOR-IN Granulado (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: uso no processamento de alimentos, na pós-colheita e na higienização de instalações
industriais.

o

Princípio ativo: Dicloro-S-Triazinatriona de Sódio.

o

Uso/Indicação: higienização de hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: embalagem de 1 kg.

o

Fabricante: ACUA PURA Ltda.

o

Contato do fabricante: (021) 2201-5855 e joaopedro@clorin.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: PURIFICADOR DE ÁGUAS BRASIL (061 3301-3644 / 061 9 9211-26570)

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.
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o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

2.

CLOR-IN Pastilhas (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: uso no processamento de alimentos, na pós-colheita e na higienização de instalações
industriais.

o

Princípio ativo: Dicloro-S-Triazinatriona de Sódio.

o

Uso/Indicação: higienização de hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 pastilhas.

o

Fabricante: ACUA PURA Ltda.

o

Contato do fabricante: (021) 2201-5855 e joaopedro@clorin.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: PURIFICADOR DE ÁGUAS BRASIL (061 3301-3644 / 061 9 9211-26570)

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

3.

CLOR-IN PM Food Tabs (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: uso no processamento de alimentos, na pós-colheita e na higienização de instalações
industriais.

o

Princípio ativo: Dicloro-S-Triazinatriona de Sódio.

o

Uso/Indicação: higienização de hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: embalagem de Tabs de 2,5g.

o

Fabricante: ACUA PURA Ltda.

o

Contato do fabricante: (021) 2201-5855 e joaopedro@clorin.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: PURIFICADOR DE ÁGUAS BRASIL (061 3301-3644 / 061 9 9211-26570)

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

4.

CLOR-IN 1.000 (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: uso no processamento de alimentos, na pós-colheita e na higienização de instalações
industriais.

o

Princípio ativo: Dicloro-S-Triazinatriona de Sódio.

o

Uso/Indicação: higienização de hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 pastilhas.

o

Fabricante: ACUA PURA Ltda.

o

Contato do fabricante: (021) 2201-5855 e joaopedro@clorin.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: PURIFICADOR DE ÁGUAS BRASIL (061 3301-3644 / 061 9 9211-26570)

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

5.

CLOR-IN 10.000 (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: uso no processamento de alimentos, na pós-colheita e na higienização de instalações
industriais.

o

Princípio ativo: Dicloro-S-Triazinatriona de Sódio.

o

Uso/Indicação: higienização de hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: embalagem de 25 pastilhas.

o

Fabricante: ACUA PURA Ltda.

141

o

Contato do fabricante: (021) 2201-5855 e joaopedro@clorin.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: PURIFICADOR DE ÁGUAS BRASIL (061 3301-3644 / 061 9 9211-26570)

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

6.

DIOXIPLUS (Selo IBD insumo aprovado)

o

Classe/Formulação: uso no processamento de alimentos, na pós-colheita e na higienização de instalações
industriais.

o

Princípio ativo: Dióxido de Cloro.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: sem informações.

o

Fabricante: DIOXIDE Indústria Química LTDA (SP).

o

Contato do fabricante: (019) 3936 1501 / (019) 9 9628-5221 e wilson@dioxide.com.br.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: HORTIBRAZ (061 3389-5711 / 061 3361-3809 / 061 3391-5357) / COOTAQUARA (061 34836023 / 061 3483-6021) / CASA BUGRE (062 3099-7276).

o

*Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

7.

FREXUS CH SANITIZER (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: uso no processamento de alimentos, na pós-colheita e na higienização de instalações
industriais.

o

Princípio ativo: Dióxido de Cloro e outros

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: embalagem com 1 litro, 5 litros e 20 litros.

o

Fabricante: ARCH QUIMICA BRASIL LTDA.

o

Contato do fabricante: (011) 4028-8000 e https://www.lonza.com

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

8.

HIDROFRUIT (SELO ECOCERT Insumo Aprovado)

o

Classe/Formulação: uso no processamento de alimentos, na pós-colheita e na higienização de instalações
industriais.

o

Princípio ativo: ácido peracético.

o

Uso/Indicação: higienização de hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: embalagem de 20 litros.

o

Fabricante: LAZA Biotecnologia do Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (049) 3441-5750 e laza@laza.bio.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

9.

LACQUA

o

Classe/Formulação: uso no processamento de alimentos, na pós-colheita e na higienização de instalações industriais.

o

Princípio ativo: Dióxido de Cloro a 5%.
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o

Uso/Indicação: higienização de hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: embalagem de 20 litros.

o

Fabricante: LAZA Biotecnologia do Brasil Ltda.

o

Contato do fabricante: (049) 3441-5750 e laza@laza.bio.br

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________

10. TECSA-CLOR (Selo IBD insumo aprovado)
o

Classe/Formulação: uso no processamento de alimentos, na pós-colheita e na higienização de instalações
industriais.

o

Princípio ativo: Dióxido de Cloro a 5%.

o

Uso/Indicação: hortaliças e fruteiras diversas.

o

Forma de apresentação: sem informações.

o

Fabricante: BRENNTAG Química Brasil LTDA (SP).

o

Contato do fabricante: (011) 5545 2111 / (019) 9 9163-6806 e cvaranda@brenntagla.com.

o

Representante no DF e RIDE: não existe até o presente momento.

o

Revenda no DF e RIDE: PORTAL AGRÍCOLA (061 3631-0135 / 061 3631-0136)

o

Site: clique aqui
________________________________________________________________________________________________
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REVENDAS (LOJAS FÍSICAS)
ADUBOS Araguaia Ltda.
Endereço: Rua R-02, Quadra 11D, Módulos 41/55, DAIA, Anápolis - GO, CEP: 75132-150
Telefone: (062) 3310-8133
Endereço: AE para Indústrias 11 lt 8 – SOBRADINHO, Brasília, DF, CEP: 73050-610
Telefone: (061) 3487-8200
Endereço: SIA TR 7, - pv-B4 - - SIA - Brasília, DF - CEP: 71200-070
Telefone: (061) 3362-3500
Endereço: 01, Lt. 41 a 44, Av. Hélio Prates - Taguatinga, Brasília - DF, 72135-010
Telefone: (061) 3355-9600
Endereço: Av. Brasília, 1498 - Formosinha, Formosa - GO, 73800-000
Telefone: (061) 3642-9595
Endereço: Av. Castelo Branco, 2065, Setor Coimbra, Goiânia-GO.
Telefone: (062) 3272-8800
Site: http://www.araguaia.com.br/site/Index.do

AGROBRASIL
Endereço: R. Vinte e Três, 100 - Formosinha, Formosa - GO, 73813-350
Telefone: (061) 3642-2900
AGROJAN
Endereço: Av. Brasília, 800 - Formosinha, Formosa - GO, 73813-010
Telefone: (061) 3642-5004
Site: http://www.agrojan.xpg.com.br/

AGROPLANT
Endereço: Sia Trecho 10 Lote 05 Loja, 10, SIA Brasília, DF, CEP 71200-100, Brasil
Telefone: (061) 3361-6634
Celular: (061) 9 9836-7182 / (061) 9 9929-2901
Site: www.agroplantbr.com.br
AGROPECUÁRIA SEMENTES VIGOR
Endereço: Lote 08, ADE Águas Claras, DF, 71985-360
Telefone: (061) 3399-1030

AGROSUPORTE
Endereço: Avenida Jose Severino, Copacabana, Bairro Santa Helena II – Catalão
Telefone: (064) 3411-2511
Site: http://www.agrosuporte.com.br/index.html

AGROTÉCNICA BRASILIA
Endereço: SIA Q 4 C – Bloco -E lj-98 - SIA Brasília - Distrito Federal CEP: 71200-045
Telefone: (061) 3233-5210
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AGROTERRA PRODUTOS AGRICOLAS
Endereço: Avenida Kalled Cozac - s/n NR888, Cristalina - GO, 73850-000
Telefone: (061) 3612-2309
Site: https://pt-br.facebook.com/pages/Agroterra/412629982091635

AGROSYN LUZIÂNIA COMERCIAL AGRÍCOLA
Endereço: Rua 24, s/n qd 19 lt 9 - Vl Juracy, Luziânia-GO, 72814-100
Telefone: (061) 3621-3674
AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA.
Endereço: Rua 24, Quadra 19, Lote 9. Vila Juracy - Luziânia/GO
Telefone: (061) 3621-3674
Endereço: Av. Brasília, 1370 - Formosinha, Formosa - GO, 73813-010
Telefone: (061) 3642-1033
Endereço: Lot. Portal do Amanhecer Q 12 Conj. 2 - Planaltina, Brasília - DF, 73367-406
Telefone: (061) 3011-1812
Site: http://www.ampla.agr.br/

ASEMENTEIRA Produtos Agropecuários Ltda.
Endereço: Av. Brasil Sul, 1191 - Batista, Anápolis - GO, 75020-020
Telefone: (062) 3327-0099
Site: http://www.asementeira.com.br/
ATIVA BIOTECNOLOGIA Ltda.
Endereço: Av. Brasília, Qd. 82, Nº 1302 - B. Formosinha - Formosa/GO CEP: 73.813-010
Telefone: (061) 3642-1085 / (061) 9.9866-2478.
Site: http://www.ativabiotecnologia.com.br/

BRAVA AGROPECUÁRIA
Endereço: Rua Rondônia, 147 – Cristalina/GO. CEP: 73850-000
Telefone: (061) 3612-3477
Site: http://bravacristalina.com.br/

CAMPO VERDE COMERCIAL AGRICOLA E REPRESENTAÇÕES
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 853, Parque Estrela Dalva I. Luziânia-GO. CEP 72.804-240
Telefone: (061) 3621-1821
CASA BUGRE Ltda.
Endereço: Av. Brasil, 2445 Qd.14 Lt.9/10 Cidade Jardim, Anápolis/GO CEP: 75080-240
Telefone: (062) 3099-7276
Site: http://www.casabugre.com.br/
CASA DO FAZENDEIRO
Endereço: Q 3, - bl-A lj-1 - Brazlândia - Brasília, DF - CEP: 72705-030
Telefone: (061) 3391-3832 / (061) 3391-1981 / (061) 3479-2751
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CASA PINHEIRO AGROPECUÁRIA
Endereço: SIA Trecho 10, loja 04 - Guará, Brasília - DF, 71200-100
Telefone: (061) 3361-0192

CENTRAL AGRO Ltda.
Endereço: Ae 3/4 - Loja 1/2, SIA Quadra 5C - Brasília, DF, 71200-055
Telefone: (061) 3234-1619
Site: https://www.facebook.com/centralagro/

CHARRUA Comercial Agrícola Ltda.
Endereço: Av. Maestro João Luís do Esp. Santo, 768, Formosinha - Formosa – GO, CEP: 73813-120
Telefone: (061) 3631-4386
Endereço: Av. Governador Valadares, 136, Centro - Unaí – MG, CEP: 38610-000
Telefone: (038) 3676-3121
Endereço: Rua Paulo Aguiar, Quadra 61, Lote 01, Setor Noroeste, Cristalina – GO, CEP: 73850-000
Telefone: (061) 3612-3834
Site: http://www.charrua.agr.br/

COOTAQUARA Ltda.
Endereço: Zona Rural Taquara - s/n Qd 2 C 20 - Planaltina, DF, 73330-970
Telefone: (061) 3483-6023 / (061) 3483-6021
Site: http://www.cootaquara.com.br/
CULTIVAR Comercial Agrícola Ltda.
Endereço: Av. Brasília - Formosinha, Formosa - GO, 73813-010
Telefone: (061) 3642-1777
Site: http://www.cultivarnet.com.br/
DELTA AGRÍCOLA
Endereço: Av. Brasil Sul, nº 3090, Qd-28, Lt-26, St. Sul Jamil Miguel I e II. C.E.P: 75.124-820
Telefone: (062) 3313-6128
Site: http://www.deltagr.com.br/

EMAGRITEC Biotecnologia Agrícola Tecnologia EM1
Endereço: Av. Brasília n. 1000A, loja 2, Formosinha, Formosa – GO, 73813-010
Telefone: (061) 9 9655-8141
Site: http://emagritec.com/

FORTALEZA AGRICOLA
Endereço: Av. Castelo Branco, Qd. 29 Lt. 21. Setor Sul. Padre Bernardo - GO - CEP: 73.700-000
Telefone: (061) 3633-2323
Site: https://www.fortalezaagricola.com.br/contato/

HORIZONTE COMERCIAL AGRÍCOLA
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Endereço: Av. Brasília, 1189 - Formosinha, Formosa - GO, 73813-010
Telefone: (061) 3642-2596
Site: https://pt-br.facebook.com/horizonteofficial/
HORTIBRAZ Ltda.
Endereço: Q. 1 - Brazlândia, Brasília - DF, 72725-100
Telefone: (061) 3391-5357
Endereço: Av. Indep. Esq. Floriano Peixoto, LT 12 QD 64, Planaltina, Brasília.
Telefone: (061) 3389-5711
Endereço: SIA Trecho 10 CEASA, CEP 71200-100, Brasília - Distrito Federal
Telefone: (061) 3361-3809
MASTERVET PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
Endereço: 360 - Rua Nove, 326 - Lot. Real Grandeza, Aparecida de Goiânia - GO, 74988-818
Telefone: (062) 3264-7473
Site: https://pt-br.facebook.com/mastervetgo

NASCENTE AGRONEGOCIOS
Endereço: R. Dois, 30, Paracatu - MG, 38600-000
Telefone: (038) 3671-8932

NATIVA AGRÍCOLA Ltda.
Endereço: Av. Lagoa Feia, 384, Formosinha, Formosa – GO, CEP: 73813-370
Telefone: (061) 3642-1206
Endereço: Quadra 04, Conjunto G, Lote 60 Setor Leste Residencial, DF, 73330-061
Telefone: (061) 3028-2695
Site: http://nativaagricola.com.br/site/

NUTRIMAX BIOTECNOLOGIA Ltda.
Endereço: Rua Wilson Rodrigues Afonseca, 410 Setor Oeste III (112,89 km), Cristalina/GO.
Telefone: (061) 3612-6486
Site: https://pt-br.facebook.com/Nutrimaxbiotecnologia

NUTRIR AGRONEGÓCIOS
Endereço: Rua Raimundo De Oliveira, 15, Quadra 09, Loja 01 02 e 03, Vila Vicentina (Planaltina), CEP 73320-090.
Telefone (061) 3389-1232 / (061) 99657-8301
PÓLO PRODUTOS AGRÍCOLAS
Endereço: R. 21 de Abril, 516 - Centro, Cristalina - GO, 73850-000
Telefone: (061) 3612-1029

PORTAL AGRÍCOLA Ltda.
Endereço: Av. Tancredo Neves, 1050 - Chácara Setor Sul - Formosa, GO - CEP: 73800-000
Telefone: (061) 3631-0135 e (061) 3631-0136
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PRODUZIR Agrobusiness Ltda.
Endereço: Av. Lagoa Feia, 800 - Formosinha, Formosa - GO, 73813-370
Telefone: (061) 3631-7235
PRODUTEC
Endereço: Avenida Dom Bosco, 833 – SILVÂNIA/GO. CEP 75.180-000
Telefone: (061) 3612-3142 / (062) 3332-2139
Site: http://www.grupoprodutec.net/
PRODUTIVA AGRONEGÓCIOS
Endereço: Rua: Lindolfo Garcia Adjunto, Nº:730, Bairro: Alto do Córrego, CEP: 38600-000
Telefone:(038) 3672-5990
Site: http://www.produttivaagronegocios.com.br/index.php

PROTEC
Endereço: Rua Caetano Silva Neiva, 131 - Nossa Senhora Aparecida, Paracatu - MG, 38600-000
Telefone: (038) 3672-4085
Site: http://www.protec.agr.br/contato.php

RENASCER AGROPECUÁRIA
Endereço: INCRA 8 Q 22, - lt-1 lj-1 - - Brazlândia - Brasília, DF - CEP: 72760-220
Telefone: (061) 3540-1077
Site: https://pt-br.facebook.com/AgropecuariaRenascer

STEIO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
Endereço: Av. Vera Cruz, 1845 - qd-111 lt-7 - - Jardim Guanabara - Goiânia, GO - CEP: 74675-830
Telefone: (062) 3207-2952 / (062) 3207-1526 / (062) 3207-5668
SOAGRO – Sociedade Agropecuária
Endereço: Av. Castelo Branco, 2156 - Q 81 - Coimbra, Goiânia - GO, 74530-010
Telefone: (062) 3233-5322
Site: http://www.soagro.com.br/#/

SOMA CRISTALINA - Comercio e Representação Ltda.
Endereço: R. da Saudade, 276-330 - Noroeste, Cristalina - GO, 73850-000
Telefone: (061) 3612-4161
Site: http://www.somaagricola.com.br/

TEC-AGRO - Tecnologia em Agricultura
Endereço: Av. Lagoa Feia, 321 - Formosinha, Formosa - GO, 73813-370
Telefone: (61) 3642-2080 / 9 9989-9133
Endereço: Rua da Saudade, Sala 05, Setor Noroeste, Cristalina-GO.
Telefone: (061) 3612-3057 / (061) 9 9978-0440
Site: https://www.tecagro.agr.br/
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TCHE Produtos e Agrícolas Ltda.
Endereço: Av. Brasília, 1301 - Formosinha, Formosa - GO, 73813-010
Telefone: (061) 3642-3090
Endereço: Endereço: Av. Goiânia, 128-200 - São Caetano, Luziânia - GO
Telefone: (061) 99654-0618

TRION AGRONEGÓCIOS
Endereço: R. João Águiar, 75 – Noroeste, Cristalina – GO. CEP 73850-000
Telefone (061) 3631-2315
Site: http://trionagronegocios.com.br/

TRISOLO
Endereço: Av. José Severino, 155 Copacabana, Catalão/MG. Cep: 75705-292
Telefone: (061) 3631-2315
Endereço: R: Marginal da BR 040 1508 Jardim Serrano. Paracatu/MG. Cep: 38600-000
Telefone: (038) 3671-9023 / (038) 99987-7847
Site: http://www.trisolo.com.br/

VEGETAL Agronegócios LTDA
Endereço: SIA/SUL Trecho 10 Pavilhão B8 Lojas de 01 a 05 – Ceasa Brasília/DF
Telefone: (061) 3234-8485
Endereço: Av. Independência Qd 23 Lt 05 Planaltina/DF
Telefone: (061) 3388-1701
Site: http://www.vegetalagro.com.br/
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ENDEREÇOS E CONTATOS DA EMATER-DF
Escritório Central

Parque Estação Biológica - Ed. EMATER-DF - CEP 70.770-915 - Brasília DF Telefone: (061) 3311-9330/Fax: (061) 3340-3006
www.emater.df.gov.br | e-mail: emater@emater.df.gov.br
Alexandre de Gusmão
AE 14, lote 1, INCRA 8 - CEP: 72.760-144 - BrazlândiaDF Fone: (061) 3540-1916 Fax: (061) 3540-1280
emater.alexdegusmao@gmail.com

PAD/DF
BR 251, km 06 - CEP: 71.359-970 - Paranoá-DF
Fone: (061) 3339-6516 Fax: (061) 3339-6559
emater.paddf@gmail.com

Brazlândia
Alameda Veredinha, s/n, AE
Setor Tradicional - CEP: 72.720-660 - Brazlândia-DF
Fone: (061) 3391-1553 Fax: (061) 3391-4889
emater.brazlandia@gmail.com

Paranoá
Quadra 5, Conj. 3, AE "D"- Parque de Obras
CEP: 71.570-513 - Paranoá-DF
Fone: (061) 3369-1327 Fax: (061) 3369-4044
emater.paranoa@gmail.com

Ceilândia
QNP 01, AE - Feira do Produtor CEP: 72.240-050 - Ceilândia-DF
Fone: (061) 3471-4056 Fax:
(061) 3373-3026
emater.ceilandia@gmail.com
CENTRER-Centro de Capacitação Tecnológica e Desenvolvimento Rural
SIA Trecho 10 S/N – CEASA-DF
Pavilhão do Centro de Capacitação e Comercialização da
Agricultura Familiar
CEP: 71.208-900 Guará-DF
Fone: (061) 3311-9496/ (061)
98525-5981
centrer@emater.df.gov.br
Gama
Quadra 01, AE nº 01 - Setor Norte - CEP: 72.430-010 - Gama-DF
Fone: (061) 3556-4323
emater.gama@gmail.com
Gerência de Projetos Estratégicos Sudoeste (Cristalina-GO)
Rua da Saudade, Quadra 35, Lote 7 AA
CEP: 73.850-000 - Cristalina - GO
Telefone: (061) 9 8525-6672
ematerdf.cristalina@gmail.com
Gerência de Projetos Estratégicos Norte (Formosa-GO)
Av. Valeriano de Castro nº 1.131, 2º andar St. Nordeste,
CEP: 73.807-180 - Formosa- GO
Telefone: (061) 9 93817583
ematerdf.fsa@gmail.com
Gerência de Projetos Estratégicos Leste (JK)
Av. Valeriano de Castro nº 1.131, 2º andar St. Nordeste,
CEP: 73.807-180
Fone: (061) 9 8525-6664
Ematerdf.ssa@gmail.com
Gerência de Projetos Estratégicos Noroeste (Pe. Bernardo)
Área Especial nº 04, Avenida Alameda Veredinha, Bloco D
Setor Tradicional - CEP: 72.720-640 - Brazlândia
Fone: (061) 9 8464-7835 ou (061) 9 84012182
ematerdf.padrebernardo@gmail.com
Jardim
Núcleo Rural Jardim, DF 285 - CEP: 73.370-994 - Paranoá-DF
Caixa Postal Comunitário CPC 109
Fone: (061) 3501-1994
emater.jardim@gmail.com

Pipiripau
Núcleo Rural do Pipiripau, Setor Administrativo - Sede
CEP: 73.307-992 - Planaltina-DF
Fone: (061) 3501-1990
emater.pipiripau@gmail.com
Planaltina
Av. N.S. Projeção "A", SHD - CEP: 73.310-200 - Planaltina-DF
Fone: (061) 3389-1861 Fax: (061) 3388-1915
emater.planaltina@gmail.com
Rio Preto
Núcleo Rural do Rio Preto - DF 320 - CEP: 73.301-970
Planaltina-DF - Fone: (061) 3501-1993
emater.riopreto@gmail.com
São Sebastião
Centro de Múltiplas Atividades, lote 8 - CEP: 71.691-000 São Sebastião-DF
Fone: (061) 3339-1556 Fax: (061) 3335-7582
emater.saosebastiao@gmail.com
Sobradinho
Quadra 08, AE 03 - CEP: 73.005-080 - Sobradinho-DF
Fone: (061) 3591-5235
emater.sobradinho@gmail.com
Tabatinga
Núcleo Rural de Tabatinga - Sede
CEP: 73.307-997
Planaltina-DF
Fone/Fax: (061)
3501-1992
emater.tabatinga@gmail.com
Taquara
Agrovila do Núcleo Rural de Taquara, AE s/n°
CEP: 73.307-991 - Planaltina-DF
Fone: (061) 3483-5953 Fax: (061) 3483-5950
emater.taquara@gmail.com
Vargem Bonita
Núcleo Hortícola Suburbano - Vargem Bonita
CEP: 71.750-000 - Núcleo Bandeirante-DF
Fone: (061) 3380-2080 Fax: (061) 3380-3746
emater.vargembonita@gmail.com

