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      SCUDERO Ultra é um fertilizante mineral misto, cuja diversidade
de conteúdo confere propriedades agronômicas comprovadas em
grandes culturas. SCUDERO Ultra tem importância dentro de muitos
processos fisiológicos e metabólicos das plantas, oferecendo um
escudo físico e químico e alto desempenho em ganhos de
produtividade e qualidade nas culturas de grãos.

   SCUDERO Ultra é a alternativa ideal para a potencialização dos
manejos atualmente disponíveis no controle de pragas e doenças. A
indução de resistência é uma estratégia de manejo que pode
provocar mudanças na quantidade de compostos que atuam no
metabolismo secundário, tais como proteínas de defesa, e reforçar as
barreiras estruturais da planta. Produzido especialmente para oferecer
proteção, SCUDERO Ultra é elaborado com uma relação balanceada
de matérias-primas a base de Silício, Algas Marinhas e Ácidos
Húmicos.

   O mecanismo de indução de resistência conferido pelo Silício
presente no produto ocasiona modificações na fisiologia da planta
através da formação de barreira física, que dificulta a penetração de
fungos, e indução química, que potencializa os mecanismos de defesa
através da produção de compostos fenólicos e fitoalexinas e reduz o
desenvolvimento de fungos em tecidos foliares.

   A deposição de Silício reduz o consumo de água e a melhora a
arquitetura das plantas, que se desenvolvem com folhas mais eretas,
facilitando a interceptação dos raios solares e permitindo que as
pulverizações atinjam as partes inferiores do dossel.

   Um dos seus diferenciais reside em uma tecnologia de produção
capaz de originar partículas extremamente pequenas de
características aprimoradas. A maior área de contato possibilitada
pela estruturação em nanopartículas, somada a presença de
surfactantes, aumenta a disponibilidade dos nutrientes, facilitando
sua absorção pelas plantas e garantindo maior eficiência do produto.
Seus resultados são observados principalmente no desenvolvimento
sadio das culturas.



DESCRIÇÃODESCRIÇÃO

   Os extratos de algas associados aos elementos disponíveis no
SCUDERO Ultra melhoram a absorção dos nutrientes e seu
aproveitamento pelas plantas. Por sua composição rica em
fitohormônios naturais, os extratos de algas atuam na divisão celular,
na síntese de proteínas e como bioestimulantes.

     Os ácidos húmicos adicionados ao SCUDERO Ultra são derivados da
leonardita e estão disponíveis na forma de humato de potássio
modificado. Encontradas em todos os ecossistemas do planeta, as
substâncias húmicas são moléculas complexas capazes de interferir
numa série de processos químicos e biológicos em micro-organismos e
plantas, com efeitos positivos na complexação de nutrientes e na
resposta a estímulos fisiológicos.

     Aplicados na pré e pós-florada, melhoram a floração e formação dos
grãos. Efeitos benéficos da composição química do SCUDERO ULTRA
são notados na manutenção da área foliar fotossinteticamente ativa,
fundamental para incrementos no peso de grãos, número de grãos por
vagem e número de vagens por planta.

   Apresentando alta performance na proteção de plantas e
comprovada eficiência no aperfeiçoamento dos fatores de
produtividade, SCUDERO Ultra leva inovação ao produtor, tornando sua
cultura apta a expressar seu máximo potencial produtivo.
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