
A nanotecnologia abriu novos caminhos para o desenvolvimento de 
produtos e a Microxisto é uma das empresas brasileiras mais avançadas 
no estudo e utilização desta tecnologia.

Ao utilizar nutrientes de diferentes fontes em partículas muito pequenas, 
associados com o Extrato de Xisto, a Microxisto desenvolveu produtos 
inovadores.

BENEFÍCIOS:

DOSAGENS MENORES
Economia no transporte dos produtos e menor número de embalagens a serem 
descartadas, proporcionando redução dos custos operacionais e menor impacto 
ambiental.

MAIOR VELOCIDADE DE ABSORÇÃO
Pelo menor tamanho de suas partículas, os nutrientes tem sua entrada facilitada 
pelos poros e estômatos, além das vias normais de absorção (via cutícula, quando 
solubilizadas). Isso promove um rápido aproveitamento, evitando ou corrigindo 
deficiências nutricionais mais rapidamente.

MENOS RISCOS EM MISTURAS
Por utilizar nutrientes de menor solubilidade, minimizam-se os problemas de 
misturas de tanque, principalmente com outros produtos aplicados em conjunto. 
Isso gera menos retrabalho e economia de tempo gasto com o manejo da lavoura.

NUTRIENTES PEQUENAS
PARTÍCULAS

EXTRATO
DE XISTO
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Solução para a nutrição de zinco, essencial 
para diversos processos enzimáticos e para a 
fotossíntese das plantas C4.

ZINMAX

COMPOSIÇÃO:
Zn 40 %,  N 2 %,  Contém aminoácidos COT 3%

 Extrato de X isto ;
d= 1,85g/cm³

DOSE
0,2 a 0,5 L/ha.

CULTURAS:  So ja ,  Arroz ,  Mi lho e Fe i jão 

Efeitos curativos e erradicantes contra doenças de 
origem fúngicas ou por bactérias, são algumas das 
propriedades conhecidas da aplicação de cobre nas 
plantas.

GUARDIAN

COMPOSIÇÃO:
Cu 20%; Extrato de X isto ;

d= 1,33g/cm³

DOSE
 0 ,5 L/ha.

CULTURAS:  So ja ,  Arroz ,  Mi lho ,  Fe i jão e Tr igo

Produto a base de enxofre, nutriente essencial a 
processos como: fotossíntese, respiração, síntese 
de aminoácidos e proteínas, fundamental na 
transformação do nitrogênio mineral em orgânico 
(forma utilizada pelas plantas).

S-MAX

COMPOSIÇÃO:
S 50%; Extrato de X isto ;  d= 1,40g/cm³

DOSE
 1 ,0 a 1,5 L/ha.

CULTURAS:  So ja ,  Arroz ,  Mi lho ,  Fe i jão e Tr igo

Fornece um complexo de nutrientes essenciais ao 
desenvolvimento da maioria das culturas. Os ácidos 
húmicos presentes na formulação melhoram a 
absorção e o aproveitamento de nutrientes pelas 
plantas.

COMPLEX

COMPOSIÇÃO:
Mn 10%; Mo 0,4%;  Zn 2,5%,  S 6%;  Extrato de 

X isto ;  Ác .Húmicos 3% d= 1,45g/cm³

DOSE
 1 ,0 L/ha.

CULTURAS:  So ja ,  Arroz ,  Mi lho ,  Fe i jão e Tr igo


