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Efeito da aplicação de Gliman e Agrumax MZ na cultura da soja 

no município de Jataí-GO 
Jorge Lucas Nunes de Mendonça; Bruno Gherardi 

Introdução 
A cultura da soja possui alta exigência de manganês, além de outros micronutrientes 

como o zinco. Solos que necessitam altas doses de calcário, como os solos de cerrado, 

frequentemente são deficientes de micronutrientes como manganês e zinco. Esse nutrient e 

desempenha importantes funções na planta, destacando a participação na fotossíntese (no 

transporte de elétron específico), no metabolismo do N (especialmente na redução sequencial 

do nitrato) e também nos compostos cíclicos como precursor de aminoácidos aromáticos, 

hormônios (auxinas), fenóis e ligninas. Uma das maneiras de suprir o manganês às plantas 

consiste na sua aplicação via foliar. Alguns trabalhos como o de Mann et al (2001) mostram a 

maior eficiência da aplicação foliar, em relação à aplicação v ia solo para o manganês em solos 

de cerrado. No entanto, a fonte do nutriente é extremamente importante para que a absorção 

pela planta ocorra de forma eficiente.  

Este trabalho tem o objetivo de demonstrar a maior eficiência do fertilizante Gliman e 

Agrumax MZ, em relação a outros produtos a base de Manganês. 

Produtos Aplicados 
Foi feito experimento com 1 Kg de Gliman + 1Kg de Agrumax e comparado com aplicação 

de fertilizante foliar a base de Mn de empresa concorrente. O posicionamento dos produtos 

neste teste é apresentado na figura 1. 

 

Figura 1 Produtos aplicados na Fazenda Guaríba  
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Resultados 
Este teste apresentou resultado bastante expressivo, já que esse produtor consegue altas 

produtividades. A parcela com a empresa de foliar concorrente produziu 64,8sc/ha contra 

70,12sc/ha da parcela com produtos da Biolchim. O uso dos fertilizantes da Biolchim 

promoveu aumento de 8% sobre a produtividade da parcela concorrente. O resultado é 

apresentado na figura 2. 

 

 

Figura 2 Resultado de teste na Fazenda Guaríba  

Os produtos foram misturados ao glifosato, mantendo a estabilidade da calda e eficiência 

do combate às plantas daninhas. A produtividade da propriedade chegou próxima aos 

4.000Kg/ha, sendo a maior produtividade colhida na parcela em que se usaram os produtos da 

Biolchim, ultrapassando 4.000Kg/ha. 

A figura 3 mostra o resultado da rentabilidade para o produtor com o uso  dos fertilizantes 

especiais da Biolchim. Foi considerado o preço de R$36,5 para a saca da soja. 
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Figura 3 Análise de rentabilidade em R$/ha 

Conclusão 
Os testes demonstraram a maior eficiência do Gliman e Agrumax em relação a outros 

produtos para fornecimento de micronutrientes.  

 

Receitas
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R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00
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R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

R$ 3.000,00

Biolchim
Testemunha

R$ 2.555,00

R$ 2.336,00

R$ 1.140,99
R$ 1.116,99
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Efeito do uso de Gliman e Agrumax MZ, associado ao Hydrofert 

8-16-41 na cultura da soja no município de Jataí-GO  
Jorge Lucas Nunes de Mendonça; Bruno Gherardi  

Introdução  
O uso de potássio ao fim do ciclo da soja tem grande influência no aumento de peso de

 
grãos. A translocação desse elemento para o grão é intensa ao fim do ciclo, sendo a aplicação 

foliar uma forma de intensificar esse processo. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar o 

incremento de produtividade da aplicação de potássio ao fim do ciclo , além da aplicação de 

manganês e zinco no período vegetativo.
 

Produtos aplicados
 Foi usado 1Kg de Gliman + 1Kg de Agrumax e 2 Kg de Hydrofert 8-16-41 comparado com 

aplicação de fertilizante foliar a base de Mn de empresa concorrente, conforme figura 1.

 

 

Figura 1 Posicionamento de produtos na fazenda Bom Jardim da Perobas

 Resultados obtidos

 

Nesta fazenda foi usado o 8-16-41 para promover o enchimento dos grãos, além do 

Gliman e Agrumax no período vegetativo. Apesar de não ser uma propriedade de elevada 

produtividade, o incremento foi bastante expressível. A área em que não houve aplicação de 

fertilizantes da Biolchim obteve produtividade satisfatória ultrapassando os 3.200Kg/ha. A área 

em que houve aplicação de produtos da Biolchim ultrapassou 3.500Kg/ha, resultado bem mais 
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convincente. O incremento de produtividade obtido através dos produtos da Biolchim foi de 

mais de 9% da produtividade da área concorrente. 

A figura 2 mostra o resultado obtido na Fazenda Bom Jardim das Perobas com o 

reconhecimento de firma em cartório da assinatura do produtor, confirmando o resultado 

obtido com os fertilizantes da Biolchim. 

 

Figura 2 Resultado de teste na fazenda Bom Jardim das Perobas  

A figura 3 mostra o resultado da rentabilidade para o produtor com o uso dos fertiliza ntes 

especiais da Biolchim. Foi considerado o preço de R$36,5 para a saca da soja.  

  

Figura 3 Análise de rentabilidade em R$/ha 

Receitas

Custos

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

Biolchim
Testemunha

R$ 2.153,50
R$ 1.971,00

R$ 1.180,99
R$ 1.116,99
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Conclusão 
O uso dos produtos Biolchim promoveu incremento significativo de produtividade.  



Efeito da aplicação de Gliman e Agrumax MZ na cultura da soja 

no município de Jataí-GO 
Jorge Lucas Nunes de Mendonça; Bruno Gherardi 

Introdução 
A cultura da soja possui alta exigência de manganês, além de outros micronutrientes 

como o zinco. Solos que necessitam altas doses de calcário, como os solos de cerrado, 

frequentemente são deficientes de micronutrientes como manganês e zinco. Esse nutrient e 

desempenha importantes funções na planta, destacando a participação na fotossíntese (no 

transporte de elétron específico), no metabolismo do N (especialmente na redução sequencial 

do nitrato) e também nos compostos cíclicos como precursor de aminoácidos aromáticos, 

hormônios (auxinas), fenóis e ligninas. Uma das maneiras de suprir o manganês às plantas 

consiste na sua aplicação via foliar. Alguns trabalhos como o de Mann et al (2001) mostram a 

maior eficiência da aplicação foliar, em relação à aplicação v ia solo para o manganês em solos 

de cerrado. No entanto, a fonte do nutriente é extremamente importante para que a absorção 

pela planta ocorra de forma eficiente.  

Este trabalho tem o objetivo de demonstrar a maior eficiência do fertilizante Gliman e 

Agrumax MZ, em relação a outros produtos a base de Manganês. 

Produtos Aplicados 
Foi usado 1Kg de Agrumax e 0,5 Kg de Gliman comparado com aplicação de fertilizante 

foliar a base de Mn de empresa concorrente.  

Figura 1 Posicionamento de produtos na fazenda São Jerônimo 
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Esta fazenda possui boa produtividade, ultrapassando 3.500Kg/ha de média. Foram 

obtidas 4,88 sacas/ha a mais, em relação à área concorrente, com a aplicação dos produtos da 

Biolchim. A aplicação de Agrumax mostrou-se bastante eficiente no período vegetativo, sendo 

responsável por incremento de quase 8% da produtividade da área concorrente. A mistura do 

Agrumax, Gliman e Glifosato foi eficiente, não havendo problemas com a mistura do produto. 

Não houve perda de eficiência no controle das plantas daninhas, nem perda do potencial 

produtivo. A aplicação dos produtos foi responsável pela melhor nutrição da planta, levando a 

aumento considerável da produtividade.  

 A figura 2 mostra o resultado do teste feito na fazenda São Jerônimo , com firma 

reconhecida em cartório da assinatura do produtor responsável pelo experimento.  

 

Figura 2 Resultado de teste na fazenda São Jerônimo  

A figura 3 mostra o resultado da rentabilidade para o produtor com o uso dos fertilizantes 

especiais da Biolchim. Foi considerado o preço de R$36,5 para a saca da soja.  

153



 
Figura 3 Análise de rentabilidade em R$/ha 

Conclusão 
Os testes demonstraram a maior eficiência do Gliman e Agrumax em relação a outros 

produtos para fornecimento de micronutrientes.  

 

Receitas

Custos

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

R$ 3.000,00

Biolchim
Testemunha

R$ 2.518,50

R$ 2.336,00

R$ 1.140,99
R$ 1.116,99
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Efeito do uso de Spray dunger no tratamento com Gliman, 

Agrumax e Hydrofert 8-16-41 em soja no município de Jataí GO

 

Jorge Lucas Nunes de Mendonça; Bruno Gherardi

 

Introdução

 

Conforme trabalho anterior, em que se verificou incremento de produtividade com o

 

uso 

de Gliman, Agrumax e Hydrofert 8-16-41, foi feito novo teste  verificando a possibilidade de 

novos incrementos a partir do uso de Spray Dunger para aumentar o número de vagens e 

quantidade de sementes por vagem e, consequentemente, a produtividade.

 

Produtos aplicados
 

Foi feito teste com 1Kg de Gliman + 1Kg de Agrumax + 2Kg de 8 -16-42 + 0,5Kg de Spray 

dunger, contra 1Kg de Gliman + 1Kg de Agrumax + 2Kg de 8 -16-42, contra área testemunha.

 

A figura 1 mostra o posicionamento de produtos da Biolchim usado na primeira parcela do 

teste feito na fazenda Bálsamo.
 

 

Figura 1 Posicionamento de produtos na primeira parcela na fazenda Bálsamo  

A figura 2 mostra o posicionamento de produtos da Biolchim usado na segunda parcela do 

teste feito na fazenda Bálsamo.  
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Figura 2 Posicionamento de produtos na segunda parcela na fazenda Bálsamo
 

Resultados obtidos  

Este teste pode mostrar a capacidade dos produtos Biolchim  em incrementar a 

produtividade. O uso de manganês pode não ser um elemento de incremento tão eficiente 

quanto os produtos especiais, dependendo das condições do solo. O uso de manganês em solo 

de cerrado costuma dar bons resultados devido ao alto uso de calcário, fator responsável pela 

indisponibilidade de microelementos catiônicos. Dependendo do tipo de solo encontrado, que 

pode não ser necessariamente o solo característico da região, a aplicação de Manganês torna -

se menos importante. Neste caso, o uso de fertilizantes especiais como o Spray Dunger 

associado ao Gliman é uma alternativa para o aumento de produtividade. A figura 3 mostra o 

resultado excelente obtido com esta associação. O uso do Gliman aumentou em apenas 1,4% 

da área testemunha, já a parcela com Spray Dunger promoveu aumento de 7,2% da área 

testemunha. A área testemunha produziu 64,81sacas/ha, a á rea sem associação com Sp. 

Dunger produziu 65,76sacas/ha e a área com Sp. Dunger produziu 69,53sacas/ha.  



157

 

Figura 3 Resultado de teste na fazenda Bálsamo  

A figura 4 mostra o resultado da rentabilidade para o produtor com o uso dos fertilizantes 

especiais da Biolchim. Foi considerado o preço de R$36,5 para a saca da soja.  

 

Figura 4 Análise de rentabilidade em R$/ha 

Receitas

Custos

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

R$ 3.000,00

Biolchim
Testemunha

R$ 2.518,50

R$ 2.336,00

R$ 1.174,49
R$ 1.116,99
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Conclusão 
O uso de Spray dunger promoveu incremento de produtividade ao ser acrescido no 

tratamento com Gliman, Agrumax MZ e Hydrofert 8-16-41. 



Efeito do uso de Spray dunger no tratamento com Gliman e 

Agrumax MZ em soja no município de Jataí GO 
Jorge Lucas Nunes de Mendonça; Bruno Gherardi 

Introdução 
Nesta fazenda foram testados dois tratamentos de produtos da Biolchim. Um com a 

aplicação de micronutrientes, através do Gliman e Agrumax e outro com a associação desses 

produtos com o Spray Dunger, conforme as figuras 1 e 2. Essas duas parcelas foram 

comparadas com outra onde foi usado produto da concorrente e a quarta parcela como 

testemunha. 

Produtos aplicados 

 

Figura 1 Posicionamento de produtos na primeira parcela na Fazenda Ariranha  

 

Figura 2 Posicionamento de produtos na segunda parcela na Fazenda Ariranha  
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Resultados Obtidos 
Esse teste mostra a superioridade do Gliman em relação a alguns produtos de 

fornecimento de manganês existentes no mercado. A parcela onde foi aplicado o produto da 

concorrente produziu igual à parcela testemunha, diferença de apenas 0,05sacas/ha, valor 

insignificante. Já a parcela com aplicação do Gliman + Agrumax produziu 2,78 sacas a mais que 

a testemunha, incremento de 4,34%. Com a associação do Spray Dunger, o incremento de 

produtividade foi de 4,4 sacas/ha, ou 6,8% em relação à testemunha. O uso do Spray Dunger 

foi responsável por incremento de 2,4% em relação à parcela com aplicação de Gliman, 

mostrando sua eficiência para aplicação em soja. 

A figura 3 mostra o resultado descrito acima, com o recon hecimento de firma em cartório 

da assinatura do produtor responsável pelo teste apresentado.  

 

Figura 3 resultado de teste na fazenda Ariranha  

A figura 4 mostra o resultado da rentabilidade para o produtor com o uso dos fertilizantes 

especiais da Biolchim. Foi considerado o preço de R$36,5 para a saca da soja.  
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Figura 3 Análise de rentabilidade em R$/ha 

Conclusão 
O uso de spray dunger mostrou incremento significativo de produtividade no tratamento 

com Gliman e Agrumax MZ. 

 

 

Receitas

Custos

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

Biolchim
Testemunha

R$ 2.336,00
R$ 2.226,50

R$ 1.156,99
R$ 1.116,99
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Efeito do uso de Hydrofert 8-16-41 no tratamento com Gliman 

e Agrumax MZ em soja no município de Jataí GO 
Jorge Lucas Nunes de Mendonça; Bruno Gherardi 

Introdução 
Este teste avaliou a resposta do 8 -16-41 na soja. Foi feita parcela com Gliman + Agrumax e 

outra associando esses produtos ao 8-16-41 comparados à área testemunha. As figuras 1 e 2 

mostram o posicionamento das duas parcelas. 

Produtos aplicados 

 

Figura 1 Posicionamento de produtos na primeira parcela na fazenda Planalto  

 

 

Figura 2 Posicionamento de produtos na primeira parcela na Fazenda Planalto  
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Este teste mostra a eficiência do uso do Hydrofert 8 -16-41 para o enchimento dos grãos. O 

resultado nesta fazenda em relação ao Gliman não foi convincente, provavelmente, pelo fato 

de haver boa disponibilidade de manganês pelo solo. A produtividade da parcela onde foi 

usado o Gliman e o Agrumax foi igual à testemunha, 61,4sacas/ha. No entanto, ao usar o 8-16-

41 a produtividade foi de 64,51sacas/ha, incremento de 3,05 sacas/ha, o que corresponde a 

um aumento de 5,1% sobre a produtividade da testemunha. A figura 3 mostra o resultado com 

a firma reconhecida em cartório da assinatura do produtor  responsável pelo teste. 

 

Figura 3 Resultado do teste na fazenda Planalto  

A figura 4 mostra o resultado da rentabilidade para o produtor com o uso dos fertilizantes 

especiais da Biolchim. Foi considerado o preço de R$36,5 para a saca da soja.  
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Figura 4 Análise de rentabilidade em R$/ha 

Conclusão 
O uso de Hydrofert 8-16-41 mostrou incremento significativo de produtividade no tratamento 

com Gliman e Agrumax MZ. 

 

 

 

Receitas

Custos

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

Biolchim
Testemunha

R$ 2.317,75
R$ 2.190,00

R$ 1.140,99
R$ 1.116,99
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Efeito da aplicação de Gliman e Agrumax MZ na cultura da soja 

no município de Jataí-GO 
Jorge Lucas Nunes de Mendonça; Bruno Gherardi 

Introdução 
A cultura da soja possui alta exigência de manganês, além de outros micronutrientes 

como o zinco. Solos que necessitam altas doses de calcário, como os solos de cerrado, 

frequentemente são deficientes de micronutrientes como manganês e zinco. Esse nutrient e 

desempenha importantes funções na planta, destacando a participação na fotossíntese (no 

transporte de elétron específico), no metabolismo do N (especialmente na redução sequencial 

do nitrato) e também nos compostos cíclicos como precursor de aminoácidos aromáticos, 

hormônios (auxinas), fenóis e ligninas. Uma das maneiras de suprir o manganês às plantas 

consiste na sua aplicação via foliar. Alguns trabalhos como o de Mann et al (2001) mostram a 

maior eficiência da aplicação foliar, em relação à aplicação v ia solo para o manganês em solos 

de cerrado. No entanto, a fonte do nutriente é extremamente importante para que a absorção 

pela planta ocorra de forma eficiente.  

Este trabalho tem o objetivo de demonstrar a maior eficiência do fertilizante Gliman e 

Agrumax MZ, em relação a outros produtos a base de Manganês. 

Produtos Aplicados 
Nesta fazenda foi feito teste de Gliman + Agrumax em relação ao produto concorrente de 

fornecimento de micronutrientes. 

 

Figura 11 posicionamento de produtos na fazenda Nsa Senhora Aparecida 
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O uso dos produtos da Biolchim foi responsável por incremento de 2,94sacas/ha. A 

parcela concorrente produziu 60,6sacas/ha e a parcela da Biolchim 63,54sacas/ha, incremento 

de 4,8%. O resultado é mostrado na figura 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 resultado de teste na fazenda Nsa Senhora Aparecida  

A figura 3 mostra o resultado da rentabilidade para o produtor com o uso dos fertilizantes 

especiais da Biolchim. Foi considerado o preço de R$36,5 para a saca da soja. 

 

Figura 3 Análise de rentabilidade em R$/ha 

Receitas

Custos

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

Biolchim
Testemunha

R$ 2.317,75
R$ 2.190,00

R$ 1.140,99
R$ 1.116,99
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Conclusão 
Os testes demonstraram a maior eficiência do Gliman e Agrumax em relação a outros 

produtos para fornecimento de micronutrientes.  
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Efeito da aplicação de Gliman na cultura da soja no município 

de Jataí-GO 
Jorge Lucas Nunes de Mendonça; Bruno Gherardi 

Introdução 
Nesta propriedade foi feito apenas teste com o Gliman em relação a um produto concorrente.  

 

Figura 1 Posicionamento de produtos na fazenda Perobas  

O incremento promovido pelo Gliman em relação à parcela concorrente foi de 2,4 sacas/ha, o 

que corresponde a aumento de 4%. A figura 21 mostra esse resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Resultado de teste na fazenda das Perobas  
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A figura 3 mostra o resultado da rentabilidade para o produtor com o uso dos fertilizantes 

especiais da Biolchim. Foi considerado o preço de R$36,5 para a saca da soja.  

 
Figura 3 Análise de rentabilidade em R$/ha 

Conclusão 
Os testes demonstraram a maior eficiência do Gliman e Agrumax em relação a outros produtos 

para fornecimento de micronutrientes.  

 

 

Receitas

Custos

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

Biolchim
Testemunha

R$ 2.117,00
R$ 2.044,00

R$ 1.140,99
R$ 1.116,99
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Uso de Sprint Alga no tratamento de sementes da cultura da 

soja em Aquidaban-PR 
Paulo Campagnoli; Bruno Gherardi 

Introdução 
O uso de Sprint Alga no tratamento de sementes de soja é feito para melhor enraizamento 

e aumento do vigor da planta. É um produto que pode ser usado em mistura com os fungicidas 

sem restrição. Além de ter custo baixo, devido às baixas doses recomendadas, promove bom 

arranque inicial sendo responsável por incremento de produtividade.  

Produto Aplicado 
Neste trabalho foi usado Sprint Alga na dose de 20mL para 40Kg de sementes, 

aproximadamente 20mL/ha. 

Resultados obtidos 
Os resultados obtidos podem ser visualizados na figura 1. Foi verificado maior vigor das 

plantas em que tiveram o tratamento, além de  melhoria no enraizamento. O incremento de 

produtividade foi de 2,3 sacas/ha. 

  
Figura 1 Resultado visual da aplicação de Sprint Alga via semente  

 

A figura 2 mostra o resultado da rentabilidade para o produtor com o uso dos fertilizantes 

especiais da Biolchim. Foi considerado o preço de R$36,5 para a saca da soja.  
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Figura 2 Análise de rentabilidade em R$/ha 

Conclusão 
O uso de Sprint Alga promove melhor enraizamento e melhor vigor das plantas de soja, 

conferindo aumento de produtividade. 

Receitas

Custos

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

Biolchim
Testemunha

R$ 2.244,21

R$ 2.033,05

R$ 1.121,99
R$ 1.116,99
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Uso de Sprint Alga no tratamento de sementes, Gliman e K-

Bomber na cultura da soja em Luis Eduardo Magalhães – BA 
Paulo Campagnoli; Bruno Gherardi 

Introdução 
Neste trabalho foi usado o K-Bomber, além do tratamento tradicional com Sprint Alga e 

Gliman. O uso do potássio no fim do ciclo é feito para promover a translocação para os grãos, 

aumentando o seu peso, conferindo maior produtividade. 

Produtos aplicados e dose recomendada 

 

Figura 1 Produtos aplicados e dose recomendada 

Resultados Obtidos 
Este trabalho obteve produtividade de 14 sacas por alqueire a mais que a testemunha, 

incremento obtido através da aplicação dos produtos da Biolchim, já que foi a única diferença 

de manejo entre as duas áreas. 

A figura 2 mostra o resultado da rentabilidade para o produtor com o uso dos fertilizantes 

especiais da Biolchim. Foi considerado o preço de R$36,5 para a saca da soja.  
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Figura 2 Análise de rentabilidade em R$/ha 

Conclusão 
O K-Bomber mostrou ser um produto de alta resposta para a cultura da soja, quando 

aplicado ao final do ciclo. 

 

 

Receitas

Custos

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

Biolchim
Testemunha

R$ 2.244,21

R$ 2.033,05

R$ 1.156,99
R$ 1.116,99
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Uso de Fylloton e Hydrofert 8-16-41 na cultura da soja em 

Ibirarema-PR 
Paulo Campagnoli; Bruno Gherardi 

Introdução 
O uso de Fylloton na cultura da soja é recomendado no estágio fenológico do V4 para 

promover diminuição do stress pós herbicida. A alta concentração de N orgânico facilita a 

incorporação de nitrogênio pela planta, diminuindo seu gasto energético no processo de 

transformação do nitrogênio. O Hydrofert 8 -16-41 é usado para o fornecimento de potássio ao 

fim do ciclo, facilitando a translocação do nutriente para o grão. 

Produtos aplicados e dose recomendada 
Foram aplicados 1,2L/alq de Fylloton e 5Kg/alq de Hydrofert 8 -16-41, conforme 

visualizado na figura 1.. 

 
Figura 1 Produtos aplicados e doses recomendadas em trabalho de Ibirarema 

 Resultados obtidos 
Foi detectado maior número de vagens por planta, conforme visualizado na figura 2.  Foi 

detectado incremento de 56,6% no número de vagens da parcela com aplicação dos produtos 

da biolchim em relação à testemunha. Este teste não teve mensurada a produtividade.  
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Figura 2 Visualização de resultado em soja plantada em Ibirarema-PR 

Conclusão 
O uso de Fylloton é uma alternativa importante para o produtor após períodos de stress. A 

aplicação de potássio ao fim do ciclo promove incrementos significativos de produtividade.  
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Efeito do Sprint Alga em tratamento de semente de soja e 

Gliman no período vegetativo em Arapongas-PR 
Paulo Campagnoli; Bruno Gherardi 

Introdução 
Este trabalho foi feito com o objetivo de medir o incremento em produtividade do uso do 

Sprint Alga em tratamento de semente de soja.  Foi usado também o Gliman no período 

vegetativo na propriedade Santa Alice em Arapongas-PR do produtor Martin Gellert. 

Produtos usados e dose recomendada 
Foram usados 20mL/40Kg de semente no tratamento de semente da soja, além de 

1Kg/alq de Gliman. 

Figura 1 Produtos usados e dose recomendada 

Resultados obtidos 
Este trabalho obteve incremento de cerca de 2 sacas/ha em relação à testemunha. A 

figura 2 mostra a visualização de alguns efeitos pr omovidos pelo Sprint Alga, como o arranque 

inicial e enraizamento, além de melhorias no vigor da planta.  
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Figura 2 Resultados visuais obtidos com a aplicação de  produtos da Biolchim  

A figura 3 mostra o resultado da rentabilidade para o produtor com o uso dos fertilizantes 

especiais da Biolchim. Foi considerado o preço de R$36,5 para a saca da soja.  

 
Figura 3 Análise de rentabilidade em R$/ha 

Conclusão 
O uso do Sprint Alga promoveu melhorias no arranque inicial, além de aumento no vigor 

da planta. Esses benefícios foram responsáveis por incremento de produtividade em 4,5 sacas 

por alqueire. 

 

Receitas

Custos

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

Biolchim
Testemunha

R$ 2.108,46
R$ 2.033,05

R$ 1.121,99
R$ 1.116,99
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