


Regulador de pH e sequestrante de cátions

A maior parte das aplicações agrícolas 
utiliza água como veículo dos produtos 
�tossanitários.

A qualidade da água utilizada para este �m 
incide enormemente na e�cácia das 
aplicações.

A dureza, o pH da solução e a presença de 
minerais e argila dissolvida são os aspectos 
mais importantes na determinação da 
qualidade de água. Esses pontos variam 
segundo a área e a época do ano, portanto é 
habitual que a água extraída do meio rural 
apresente mais de um desses elementos.

Estas condições in�uenciam na capacidade 
de solubilidade dos produtos e, 
consequentemente, na capacidade de ser 
absorvido pela folha.

Rizospray Corretor Sequestrante é um 
adjuvante corretor de pH com poder tampão 
e um e�caz sequestrante de cátions (Ca, 
Mg, Fe, Al, etc.) que aprimora a qualidade de 
água a ser utilizada nas aplicações 
agrícolas. Desta forma, garante-se que os 
produtos �tossanitários espressem seu 
potencial.

Graças a sua nova formulação, incorpora 
maior potência em seu poder tampão, 
permitindo que os ativos sempre estejam 
em níveis adequados, ou seja, entre 4,5 e 
6,5 de pH. Deste modo, a correção da água 
se realiza tomando como parâmetro 
somente a dureza.

Este atributo é chave já que evita que o pH 
caia abaixo dos níveis críticos (4,5), 
eliminando o problema de possíveis cortes 
de calda.

Doses de uso
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RSCS (ml/100L 

de água)

• Sequestra Dureza

• Baixa o pH, para níveis seguros

• Ajuda na mistura defensiva



VANTAGEM
• Rizospray Corretor Sequestrante 
soluciona os problemas ocasionados pela 
turbidez da água.

• Rizospray Corretor Sequestrante tem um 
excelente poder de acidi�cante e 
sequestrante de cátions, que melhora as 
condições de aplicação de numerosos 
produtos químicos.

• Rizospray Corretor Sequestrante  ajuda a 
combater plantas daninhas que apresentam 
limo, argila, matéria orgânica ou poeira na 
superfície das folhas.

MODO DE USO
• Adicionar água ao tanque do pulverizador 
até completar partes de seu volume.

• Adicionar Rizospray Corretor 
Sequestrante.  

• Adicionar os agrotóxicos a pulverizar.

Conhecer a qualidade da água é o principal passo 

para assegurar aplicações eficientes!

RIZOBACTER DO BRASIL FORNECE UMA ANÁLISE 

DE ÁGUA GRATUITA!

A nálises de Á gua para
A plicações  A grícolas

• Adicionar os outros adjuvantes que serão 
utilizados.

• Completar o volume de água do tanque do 
pulverizador.

IMPORTANTE

• Manter o sistema de agitação ou o retorno 
do pulverizador continuamente funcionando 
para garantir uma adequada mistura dos 
produtos .

• Respeitar a sequência de colocação dos 
produtos.

• Ter em conta que as doses variam 
segundo a quantidade de água, sua dureza 
e seu pH.

APRESENTAÇÃO

• Caixa com 12 garrafas de 1L cada.

Adquira gratuitamente os recipientes 
em sua revenda mais próxima.

Passos a seguir para uma correta coleta de amostra de água.

Enxaguar três vezes o 
recipiente plástico fornecido 
pela Rizobacter com a água 
que será analisada. 

Prestar atenção na identi�cação 
da etiqueta adesivada ao 
recipiente, pois esta deve estar 
com dados completos.

Enviar ao laboratório
designado pela Rizobacter em
sua região dentro das 96 horas
após a extração da amostra.

Procurar encher totalmente o 
recipiente de modo que �que a 
menor quantidade de ar e 
fechá-lo hermeticamente. 

Manter a amostra em
geladeira (4-5 ºC)

Produtos Adjuvantes
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