FICHA TÉCNICA
COMPOSIÇÃO
SulfaCal® é um fertilizante mineral com tecnologia granulada, composto por matérias-primas selecionadas à base
de sulfato de cálcio e polímeros biodegradáveis, desenvolvido especialmente para fornecer alta concentração de
Cálcio e Enxofre solúveis às plantas. Um produto que vem ganhando o gosto de produtores rurais em todo o Brasil,
por sua facilidade de aplicação e seus excelentes resultados com ganho de produtividade, enraizamento,
descompactação do solo, redução do alumínio tóxico e aumento da resistência à seca. Granulometria entre 2 e 4
mm, o que garante imediata disponibilidade e excelente uniformidade. Alta resistência mecânica, podendo ser
misturado com outros fertilizantes.
EMBALAGEM
Sacos de 25 Kg, 40 kg ou Big Bags de 1.000 Kg

APLICAÇÃO
A lanço ou na linha

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
O único constituído 100% à base de Sulfato de
Cálcio;
180 vezes mais solúvel que o calcário;
Alta mobilidade no perfil do solo;
Excelente uniformidade de aplicação;
Baixo custo de mão de obra e de transporte;
Compatível com outras fórmulas de
fertilizantes;
Granulometria uniforme, entre 2 e 4 mm;
Logística favorável;
Aumento de produtividade e qualidade nos
cultivos;

Redução do Alumínio tóxico no perfil do solo;
Fornecimento de Cálcio e Enxofre em
profundidade;
Diminuição dos prejuízos causados por
veranicos ou estiagens prolongadas;
Promoção do condicionamento do solo sem
alterar o pH;
Diminuição da compactação do solo nas
camadas sub-superficiais;
Melhoria da qualidade nas culturas, tornandoas mais resistentes às pragas e doenças;
Ótima relação custo-benefício.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
VARIÁVEIS
Natureza física
Ca
S
F
P
Granulometria

ESPECIFICAÇÕES
Granulado
21%
15%
0,5%
1%
2-4 mm

Fonte: Média dos últimos Relatórios de Ensaio realizados pelos laboratórios UNESC, TECPAR, LABORSOLO, SANTA RITA, LABFÉRTIL E
UNISUL, entre 2012 e 2018. Garantias mínimas do produto: Ca 16%, S 13%.

RECOMENDAÇÕES
Consulte seu engenheiro agrônomo ou técnico agrícola que, com base na análise do solo, poderá
recomendar as quantidades a serem aplicadas.
Para manter as características originais do Fertilizante Mineral Simples – SulfaCal, a embalagem deve ser
armazenada em local seco, livre de correntes de vento, sobre paletes ou estrado de madeira, com
empilhamento máximo de 20 sacos e afastados da parede. Preferencialmente, envolver com lona plástica
para evitar umidade. O produto em big bags permite o empilhamento de até 3 unidades.
No caso de contato com os olhos, lavar em água corrente e, persistindo o incômodo, procurar um médico.
Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.
Para uso exclusivo na agricultura. Utilizar sob orientação técnica. Conservar em local coberto, ventilado e
seco. Mantenha longe do alcance de crianças.
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