
O óleo premium Rizospray 
Extremo é um adjuvante 
antievaporante e tensoativo de 
última geração, que potencializa a 
ação dos produtos que serão 
pulverizados. 

A formulação exclusiva deste óleo 
inclui organosilicones e óleo vegetal 
refinado modificado (MSO). 

Esta combinação produz uma 
sinergia entre seus componentes, 
proporcionando maior proteção das 
gotas contra a baixa umidade 
relativa do ambiente, máxima 
penetração cuticular e excelente 
capacidade de espalhamento das 
gotas sobre o alvo. 

É especialmente recomendado para 
fortalecer a aplicação de herbicidas 
(inclusive graminicidas), inseticidas 
e fungicidas foliares.
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Com sua formulação 
exclusiva é o único óleo 
premium do mercado 
com poder de 
espalhamento



Cada tratamento tem sua complexidade,
para alcançar isso é relevante cuidar 
de cada gota com óleo premium Rizospray 
Extremo.

Tipo de produto

Herbicidas sistêmicos ou pré-emergentes

Herbicidas de contato

Inseticidas sistêmicos

Inseticidas de contato

Fungicidas

Gotas / cm2 para aplicar

20 / 30

40 / 50

20 / 30

40 / 50

50 / 70

VANTAGENS DO RIZOSPRAY EXTREMO

• É um antievaporante: protege as gotas 
desde que saem das pontas (bicos) do 
pulverizador até chegar ao alvo. Qualidade 
que é possível por conter, em sua 
formulação, óleo refinado e modificado. 

• Possui alto poder de molhamento e maior 
superfície de cobertura: esta característica é 
facilitada pelos organosilicones que 
compõem sua formulação. 

• Assegura máxima penetração cuticular: o 
óleo vegetal modificado dissolve a parede e 
o organosilicone fornece uma grande 
afinidade das gotas com a cera cuticular, 
dando a estes dois efeitos uma 
combinação perfeita.

• Baixa dose de uso: maior praticidade em 
armazenamento e logística.

• Único: contém em sua formulação 
emulsionantes trisiloxanos.

BENEFÍCIOS

• Redução de calda: homogeneíza o 
tamanho das gotas e aumenta a superfície 
de contato, tornando eficientes as ações 
com baixa calda.

• Diminui o risco de lavagem por chuva.

• Aumenta a eficiência do controle de 
plantas daninhas estressadas ou difíceis de 
combater.

• Permite trabalhar com baixa umidade 
relativa, incrementando a autonomia de uso 
do pulverizador.

DOSES

• Cultivos extensivos: 100 - 200 ml/ha.

• Cultivos intensivos: 0,04% até 0,1%.

ORDEM DE ADIÇÃO DOS PRODUTOS

• Deve ser adicionado como último 
componente da calda.

• Preencher o tanque do pulverizador 
até 3/4 da sua capacidade.

• Corrigir a água (se for necessário 
pelo pH e dureza).

• Adicionar os produtos a serem 
pulverizados seguindo a 
recomendação do fabricante.

• Adicionar a dose necessária de 
Rizospray Extremo.

• Completar com água até a 
capacidade total.

APRESENTAÇÃO

• Caixa com 12 frascos de 1L cada.

• Bexiga de 10L cada.


