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Uso de Spray Dunger e Phosfik Cu4 na cultura do trigo em 

Sertanópolis-PR  
Paulo Campagnoli; Bruno Gherardi  

Introdução  
A cultura do trigo possui grande expressão na região noroeste do Paraná. O uso dos 

produtos Biolchim foi
 

capaz de promover incrementos significativos de produtividade e auxiliar 

o produtor a obter boa rentabilidade com a cultura. Este trabalho foi realizado em 

Sertanópolis na propriedade do agricultor Alberto Zanon e tem o objetivo de mostrar os 

benefícios do uso dos
 

produtos Biolchim
 

para o produtor. 
 

Produtos aplicados e doses recomendadas
 Foram aplicados Spray Dunger no início do perfilhamento e Phosfik Cu4 no 

emborracgamento juntamente ao fungicida, conforme a figura 1.

 

 

Figura 1

 

Produtos aplicados e doses recomendadas de fertilizantes especiais em trigo

 Resultados obtidos

 

A parcela em que houve a aplicação dos produtos da Biolchim obteve rendimento de 

159,3sacos/alq e a testemunha 131,2sacos/alq. A avaliação da qualidade do trigo

 

nas duas 

parcelas é mostrada na figura 2.
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 Testemunha Biolchim 
Imp 1,8% 2% 

Ph 81,7 80,1 
Triguilho 2% 2,2% 

Umd 12,6 19,5 

Peso 1000 sem 32g 36g 
Figura 2 Avaliação de qualidade do trigo colhido 

A rentabilidade do agricultor foi de 131,2 sacos/ha e a parcela com os produtos da 

Biolchim 159,3sacos/alq. O custo dos produtos da Biolchim correspondeu a 3sacos/alq. Sendo 

assim, o incremento líquido para o agricultor ao usar os fertilizantes especiais foi de 

25,1sacos/alq. 

A figura 3 mostra a análise de rentabilidade por alqueire  do uso dos produtos Biolchim no 

trigo. 

 

Figura 3 Análise de rentabilidade em R$/alq 

Conclusão 
O tratamento com os produtos da Biolchim proporcionaram um incremento de 

produtividade de 19 %, ou seja, uma lucratividade de R$ 677,70 por alqueire 

Receitas

Custos

R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

Biolchim 
Testemunha

R$ 4.779,00

R$ 3.936,00
R$ 2.709,80

R$ 2.637,80
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Uso de Spray Dunger e Agrumax MZ na cultura do trigo em 

Aquidaban-PR 
Paulo Campagnoli; Bruno Gherardi 

Introdução 
A cultura do trigo possui grande expressão na região noroeste do Paraná. O uso dos 

produtos Biolchim foi capaz de promover incrementos significativos de produtividade e auxiliar 

o produtor a obter boa rentabilidade com a cultura. Este trabalho foi realizado em Aquidaban 

na propriedade do agricultor Antônio Seron e tem o objetivo de mostrar os benefícios do uso 

dos produtos Biolchim para o produtor.  

Produtos aplicados e doses recomendadas 
Foram aplicados Spray Dunger e Agrumax MZ no início do perfilhamento, conforme a 

figura 1. 

 

Figura 1 Produtos aplicados e doses recomendadas de fertilizantes especiais em trigo 

Resultados obtidos 
A parcela em que houve a aplicação dos produtos da Biolchim obteve rendimento de 

121sacos/alq e a testemunha 116sacos/alq. A avaliação da qualidade do trigo nas duas 

parcelas é mostrada na figura 2. 
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A rentabilidade do agricultor foi de 116 sacos/ha e a parcela com os produtos da Biolchim 

121 sacos/alq. O custo dos produtos da Biolchim correspondeu a 2sacos/alq. Sendo assim, o 

incremento líquido para o agricultor ao usar os fertilizantes especiais foi de 3sacos/alq. 

A figura 2 mostra a análise de rentabilidade em R$/alq para o produtor.
 

 

Figura 2

 

Análise de rentabilidade em R$/alq

 

Conclusão

 

O tratamento com os produtos da Biolchim proporcionaram um i ncremento de 

produtividade de 4,3

 

%.

 

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

R$ 3.500,00

R$ 4.000,00

Biolchim 
Testemunha

R$ 3.630,00
R$ 3.480,00

R$ 2.702,80
R$ 2.637,80


