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    Plus é um fertilizante mineral misto concentrado com potencial de
uso em várias culturas, desde hortaliças e frutíferas até grandes
culturas. Por proporcionar vantagens agronômicas superiores ao
manejo padrão, Plus é uma nova ferramenta para auxiliar no controle
de pragas e doenças de forma segura para o homem e ambiente.

    Plus age nos processos morfofisiológicos das plantas e na
disponibilização de compostos capazes de promover tolerância a
estresses, até mesmo quando relacionados a aplicação de defensivos,
conferindo um título de agente antiestressante.

         O mecanismo de indução de resistência às doenças, conferido
pelo Silício presente no produto, deve-se à formação de barreira física
pela deposição do elemento abaixo da cutícula e à potencialização de
mecanismos de defesa através da produção de compostos fenólicos e
fitoalexinas.

      Por potencializar os mecanismos de defesa contra agentes bióticos
e abióticos, Plus proporciona melhor sustentação de área foliar
fotossinteticamente ativa, que reflete em maior enchimento de grãos
em grandes culturas.

  Outros benefícios estão associados à redução na transpiração,
aumento na absorção de água e nutrientes, notadamente Nitrogênio
e Fósforo, maior poder de oxidação das raízes e diminuição do efeito
tóxico de metais pesados. Plus atribui maior taxa fotossintética às
plantas, aumentando a quantidade de fotoassimilados produzidos e
culminando em maior desenvolvimento e produção de fitomassa.

    Plus é um produto versátil, pois é indicado para agricultura
convencional e atende a todos os requisitos da agricultura orgânica,
fundamentado pela certificação orgânica da Ecocert, órgão fundado
na França e cujo modelo agrícola se baseia no respeito ao meio
ambiente e ao homem. O equilíbrio de nutrientes da formulação tem
papel importante no metabolismo das plantas, com resultados
comprovados em processos fisiológicos, bioquímicos e fitotécnicos
nas mais diversas culturas.
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        Plus promove um incremento no tempo de prateleira de frutos e
hortaliças, pois o aumento da epiderme, cutícula e a formação de cera
ocasionados pelo seu uso elevam a resistência à compressão.

  Dentro da filosofia do manejo integrado, Plus se apresenta como
uma excelente estratégia para resultados eficientes e seguros,
necessidades da agricultura atual. Comprovadamente, sua tecnologia
é eficaz no aumento de qualidade de grãos, frutos e hortaliças, aliada
a sustentabilidade econômica e ambiental.
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