
Silwet AG é seu melhor produto para as 
aplicações agrícolas, que demandam 
máximo aproveitamento e eficiência. É 
recomendado para o uso de fungicidas, 
inseticidas, herbicidas, fertilizantes e 
fitorreguladores. Silwet AG pode ser 
utilizado em todas as culturas.

Por ser um adjuvante organosiliconado, 
possui altíssima capacidade para reduzir 
a tensão superficial dos líquidos 
aplicados, permitindo uma melhor 
absorção por parte da planta.

Silwet AG diminui o risco de lavagem por 
chuva e aumenta a eficiência das 
aplicações em plantas daninhas 
estressadas. Livre de Nonilfenóis.

VANTAGENS

• Alto poder de molhamento: é um forte 
redutor da tensão superficial, 
característica que garante aumentar o 
efeito umectante de cada gota 
pulverizada.

• Maior superfície de cobertura: espalha 
até 10 vezes mais que um surfactante 
comum e 30 vezes mais que uma gota de 
água.

• Reduz o volume de água: homogeneíza 
o tamanho das gotas, gera uma excelente 
cobertura sobre o alvo e torna mais 
eficientes os defensivos aplicados com 
menor volume de água.
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• Maior aderência:  aumenta a aderência dos
produtos, moderando a ação da lavagem por
chuva ou irrigação.

• Rápida penetração: acelera a penetração dos
agrotóxicos e fertilizantes através da parede
celular (grande afinidade com a cera cuticular)
e facilita a absorção estomática.

• Melhor distribuição no solo: forma uma
camada homogênea sobre o perfil, otimizando
as aplicações de herbicidas pré-emergentes.

• Reduz a formação de espuma.        

MODO DE USO - DOSES

• 25-50 mL para cada 100L de água para
aplicações terrestres.

• 25-50 mL para cada 100L de água para
aplicações aéreas e terrestres com baixo
volume.

• 5-50 mL para cada 100L de água para
aplicações em culturas intensivas.

ORDEM DE ADIÇÃO DOS PRODUTOS

• Adicionar água ao tanque do pulverizador
até completar as partes de seu volume.

• Adicionar Rizospray Corretor Sequestrante,
quando necessário, para correção da água.

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

• Adicionar a dose necessária de Silwet AG.

• Completar o volume de água do tanque
do pulverizador.

APRESENTAÇÃO

• Caixa com 12 frascos de 1L cada.

• Caixa com 4 bombonas de 5L cada.

 

 

COMPATÍVEL COM 
TRATAMENTOS BIOLÓGICOS

Rizobacter do Brasil Ltda.
Rua Ernâni Lacerda de Atayde 350, 6° andar, 
CEP 86.055-630 Londrina – Paraná – Brasil.
www.rizobacter.com.br


