
Fertilizante

O Rizostar é um fertilizante que combina, em sua fórmula, a 
tecnologia de microgrânulos em mistura química, oferecendo 

N-P-S-Zn. Indicado para utilização na semeadura, pois 
pode ficar junto à semente (não causa fitotoxidez), 

favorecendo o acesso rápido aos nutrientes 
aplicados na zona de absorção da raiz.

Rizostar: combinação de tecnologias.

• Mistura Química.

• Microgrânulos.

• Tecnologia TPP.

VANTAGENS RIZOSTAR

• Possibilidade de aplicação junto à semente sem gerar 
fitotoxicidade à dose recomendada.

• A localização junto à semente facilita um rápido acesso aos 
nutrientes na zona de absorção.

• Arranque: favorece o crescimento do sistema radical desde o início 
do cultivo e as condições para um rápido e uniforme 
estabelecimento.

• Em leguminosas, contribui com a nutrição com P na zona da raiz, 
favorecendo as condições  para uma correta nodulação e sua 
atividade para a fixação biológica do Nitrogênio (FBN).

• Melhora a capacidade operativa no momento da semeadura.



MISTURA QUÍMICA

Rizostar é composto por N, P, S e Zn.

• Cada microgrânulo contém a mesma quantidade de 
nutrientes.

• Garante a uniformidade na distribuição dos 
nutrientes aplicados.

MICROGRANULADO

Cada microgrânulo possui as seguintes 
características:

• Tamanho entre 0,5 e 1mm.

• Alta superfície de contato com o solo.

• A proximidade dos microgrânulos 
localizados junto à semente facilita a 
rápida absorção dos nutrientes 
aplicados pelas raízes.

• A quantidade de microgrânulos no 
sulco melhora a distribuição e a 
concentração dos nutrientes 
disponíveis para as raízes em 
crescimento.

TECNOLOGIA  DE PRESERVAÇÃO DO FÓSFORO (TPP®)
(Desenvolvida pela De Sangosse®)

• Uma co-formulação de ácidos orgânicos que oferece uma 
proteção extra à fração do P do fertilizante.

• Diminui a probabilidade de coloides do solo/argilas fixadoras 
de Fósforo.

• Protege contra o bloqueio de cátions metálicos como Al-Fe.

• Diminui a probabilidade do bloqueio do ortofosfato na 
presença de cálcio.


