
Programa Nutricional 
Supera
Portfólio inovador para a soja



Inovação Cuidado Liderença
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ICL
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Em destaque

$5.0B

Vendas em 2020,
com um portfolio 
equilibrado

48

Unidades fabris
em 13 países ao redor
do mundo

~12,000

Colaboradores
e colaboradoras
em todo o mundo

Top 3

Fornecedor líder na maioria
das linhas de negócios
e  mercados-alvo

centros de pesquisa 
ao redor do mundo
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Uma conquista impactante
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A ICL ganhou pela terceira vez consecutiva o Selo 

Mais Integridade, para ratificar nosso compromisso 

com a governança corporativa, sustentabilidade e 

responsabilidade social.



Centro
de Inovação
Iracemápolis, SP 

Investimos em um centro de inovação, onde são 
avaliadas todas as nossas tecnologias e protótipos para o 
desenvolvimento de novas gerações de produtos em 
nutrição e fisiologia de plantas

53 profissionais altamente qualificados
em nutrição e fisiologia de plantas trabalham focados 
em inovação e desenvolvimento de produtos



O investimento é nosso,
o benefício é seu

Investimento anual 

R$ 18 milhões em pesquisa e desenvolvimento

Linhas de pesquisa

Eficiência de uso de nutrientes, mitigação de 
estresses, fertilidade do solo e agricultura digital

Produtos lançados e patentes

50 pedidos de patentes
17 produtos lançados nos últimos 5 anos



Parcerias de Pesquisa no Brasil
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Nitrogênio a 
custo zero 78,08%

da atmosfera 
é nitrogênio



Resposta da soja à fertilizantes contendo Ni, Mo e Co
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Tratamentos Doses(1) Modo de aplicação Produtividade

mL ha-1 kg ha-1

Testemunha - - 2.887d

Co + Mo 200 Trat. sementes (TS) 3.854c

Co + Mo 200 Foliar, estádio V5 3.808c

Co + Mo 100 (2 aplicações) TS + AF (V5) 4.076b

Ni + Co + Mo 200 Trat. sementes 4.209b

Ni + Co + Mo 200 Foliar, estádio V5 4.269b

Ni + Co + Mo 100 (2 aplicações) TS + AF (V5) 4.441a

CV (%) 3,39

+ Ni V5

+ 12,1%



Resultados

Tecnologia do Produtor Tecnologia do Produtor

+ NiCoMo Dry



Benefícios da aplicação Foliar

NiCoMo Dry

Ativa o metabolismo 
do nitrogênio na planta

Maior eficiência nas 
adubações nitrogenadas

Proporciona maior 
formação de aminoácidos

Reduz síntese de etileno, 
favorecendo a fotossíntese

Reduz ataque de pragas e doenças

Aumenta fixação de flores e frutos

Proporciona maiores produtividades



NiCoMo Dry
Posicionamento

CULTURA DOSE (g/ha) FORMA DE APLICAÇÃO ÉPOCA DE APLICAÇÃO

Milho 200 Aplicação foliar 25 a 30 dias após emergência

Soja e

Feijão
120 Aplicação foliar 25 a 30 dias após emergência

Café 125 Aplicação foliar
Pré e pós florada, expansão dos 

frutos e na granação

Citros 250 Aplicação foliar
Pré-florada e repetir no período de 

maturação dos frutos

Algodão 100 Aplicação foliar Aos 45, 60 e 75 dias após o plantio

Soja e

Feijão
100 Tratamento de sementes Semeadura

Outros cultivos: Consultar departamento de desenvolvimento de mercado
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É tudo uma 
questão de Tônus

Conheça Tônus,
a evolução em
FBN.



Micronutrientes blindados.
Segurança e produtividade para o seu cultivo.



Características

15

• Alta concentração de nutrientes

• Micronutrientes 100% Quelato de EDTA

• Natureza física: pó de altíssima solubilidade

• Matérias primas nobres e de alta pureza

• Produtos altamente estáveis em 
pH de 2,0 a 10,0

• Balanço adequado para cada cultura



Resultados
de pesquisa
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Benefícios

O efeito Inox

Mais energia
para a planta

Menos energia 
desperdiçada

Máxima atividade
fisiológica da planta

Maior aproveitamento 
da fotossíntese

Efeito de longa duração 
dos nutrientes na planta



Produtos
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Subtitle – Subject of the slide 

*Notes 



Proteção e Nutrição
completa, com Quelatos de alta eficiência

BALANÇO MAIS ADEQUADO 
PARA LEGUMINOSAS

FORNECIMENTO DE: 
• Manganês 9%

• Zinco 3%

• Fósforo 3%

Dose de uso: 0,3 a 0,5 kg/ha

Época de aplicação: V3 a V6

Micronutrientes 100% Quelatados com EDTA

Estabilidade em pH entre 3,0 e 10,0

Solubilidade máx.: 6 kg / 10 litros

pH da calda  maior dose: 5,42



FORNECIMENTO DE: 
• Manganês 13%

Rápida absorção e distribuição pela planta

Micronutrientes 100% Quelatados com EDTA

Dose de uso: 0,3 a 0,5 kg/ha 

Época de aplicação: V3 a V5

Estabilidade em pH entre 3,0 e 10,0

Solubilidade máx.: 8 kg / 10 litros

pH da calda maior dose: 6,21

ALTA TECNOLOGIA PARA 
NUTRIÇÃO EM MANGANÊS

Proteção e Nutrição
completa, com Quelatos de alta eficiência



Eficiência do glyphosate em mistura com 
diferentes formulações de manganês no 
controle de duas espécies de “Corda de 
Viola” em soja Roundup Ready, 2008\
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Eficácia de controle de Ipomoea indivisa e 
Ipomoea grandifolia após aplicação dos 
diferentes tratamentos. Penckowski & 
Podolan, Fundação ABC

Sem manganês

Sulfato de Mn

Manganese

Dose de Glifosato
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Plantas daninhas de
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Ipomea hederifolia 

Corda de Viola

89

53

89

Glifosato Glifosato + Sulfato de Mn Glifosato + MANGANESE

Eficácia da mistura de tanque de glyphosate com 
diferentes formulações de manganês no controle 

de plantas daninhas em soja Roundup Ready, 
Penckowsky e Podolan, 2009

difícil controle
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A solução para 
situações adversas



Você sabe quanto deixa 
de ganhar com
as adversidades 
climáticas, fitotoxidez
e outros estresses que 
ocorrem na sua lavoura?
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Veja como recuperar o seu investimento

nestas situações

Fitotoxidez causada por aplicação 
de Clorimuron + Glifosato



Para reduzir estas perdas, 
a ICL desenvolveu uma 
tecnologia especial, que 
recupera sua produção
em situações adversas
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Exclusivo complexo de 
aminoácidos e nutrientes 
especialmente balanceado 
para sua lavoura

17 aminoácidos

+9 nutrientes



• Aplicação de Concorde

• Concorde ativa o 
metabolismo da planta

• Concorde reestrutura 
a planta e recupera 
seu investimento

Concorde renova o 
potencial produtivo da 
sua lavoura!



Concorde
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Veja as diferenças:

Dr. Evandro Fagan, 2013
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Resultados
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Recuperação de plantas de milho infestadas por percevejo 15 dias após aplicação de Concorde

Antes Depois



Recuperação de plantas de soja sob chuva de granizo 45 dias após aplicação de Concorde 
Produtividade: 64 sc/ha

Fonte: Depto Desenvolvimento Técnico. Luiz Eduardo Magalhães - BA    Safra 2013 (a área sofreu 30 dias de veranico)

Resultados
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DepoisAntes



Resultados na 
Cultura da Soja
A aplicação de Concorde na fase 
vegetativa e no enchimento de grãos 
proporciona maiores produtividades

55,8
sc/ha

58,3
sc/ha+2,5 sc/ha

Tecnologia 
do Produtor

Tecnologia
do Produtor

+ Concorde
Fonte: Depto Desenvolvimento Técnico. Rondonópolis  - MT



Resultados na 
Cultura da Soja

Fonte: Depto Desenvolvimento Técnico. Luiz Eduardo Magalhães - BA    Safra 2013 (a área sofreu 30 dias de veranico)

26,2
sc/ha

44,4
sc/ha

Manejo 
Produtor

Manejo Produtor 
+Concorde

+18,2 sc/ha

Em situações de veranicos, 
os resultados com a 
aplicação de Concorde são 
ainda mais surpreendentes



Fonte: Depto Desenvolvimento Técnico

Jaboticabal/SP
32

Concorde
Resultados na cultura
do amendoim

Na cultura do amendoim, 
a aplicação de Concorde 
proporciona maiores 
produtividades

Tecnologia 
do produtor
+ Concorde

227 sc/ha
Tecnologia 

do produtor

215 sc/ha

+12 sc/ha

amendoim
1,0 a 2,0 L/ha

• Aplicar duas vezes

• Iniciar em V4 e reaplicar 
no enchimento de grãos



Concorde

33

Posicionamento

Outros cultivos: Consultar departamento de desenvolvimento técnico

Cultura Dose (L/ha) Época de aplicação

Algodão 1,0 a 2,0 Aplicar aos 30, 45, 60, 75 e 90 dias após o plantio

Batata 1,0
Aplicar 3 vezes. Iniciar na fase vegetativa e repetir na 
tuberização e enchimento dos tubérculos

Café 1,5
Aplicar 3 vezes. Iniciar na fase de frutificação 
(chumbinho) e repetir na granação e na maturação

Cebola 1,0 a 2,0
Aplicar 2 vezes. Iniciar 30 dias após o transplantio e 
repetir após a bulbificação.

Citros 1,0 a 2,0
Aplicar 2 vezes. Iniciar na fase de florescimento e repetir 
na fase de enchimento do fruto (ping pong)

Tomate e 
Hortaliças

1,0 a 2,0
Aplicar 3 a 5 vezes. Iniciar 20 dias após transplantio e 
repetir com intervalos de 15 dias entre as aplicações.

Após fitotoxidez
e situações 
adversas

1,5 a 2,0
Aplicar logo após o surgimento dos 
sintomas de fitotoxidez
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Mais energia
para sua lavoura



Estudamos a fundo
a fisiologia do 
enchimento de grãos 

Desenvolvemos uma nova 
tecnologia para ajudar a planta a 
gerir este processo decisivo na 
produtividade da cultura
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Uma nova tecnologia 
que vai mudar seu 
conceito em aplicação 
via folha nesta fase 
da cultura 



Auxiliar a planta a gerir o enchimento de grãos 
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Os fundamentos 

científicos que suportam 

este tipo de nutrição 

foliar baseiam-se no fato 

de que, do início do 

estádio reprodutivo até 

a maturação, a atividade 

radicular e a absorção 

diminuem ao mesmo 

tempo em que há 

grande translocação de 

nutrientes das folhas 

para as sementes em 

formação (Borkert,1987).

Aumento na síntese de açúcares

Disponibiliza energia para o processo

Fornece nutrientes específicos para esta fase

Redução de estresses 



Translok fornece os nutrientes e 
substâncias que atuam em conjunto para
promover alta eficiência no processo de 
transporte de açúcares para os grãos

Gestão Metabólica

Promove alta eficiência no 
transporte de açúcares, gerando 
grãos mais pesados e maiores 
produtividades

Boro



A influência dos nutrientes neste processo

Efeito Fluxo de CH2O
(Mg g-1 MS 8 horas)

Normal 3,4

Falta de K 1,6

Falta Mg 0,7

CakmaK et al., 1994.
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Low Mg

Sucrose
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Resultados 

Cultura: Trigo

Pesquisador: Dr.Thomaz Martins 

Época de aplicação: Enchimento

A aplicação de Translok aumentou 

em 6 sacas de Trigo.

Tratamento Produtividade Diferença (sc/ha)

Translok 2.778 5,9

Nitrato de Potássio 2.660 3,6

Controle 2.476 0



Posicionamento 

41

Cultura Dose (Kg/ha) Época de aplicação

Algodão 3,0
3-4 aplicações quinzenais à partir da 

formação das maças

Arroz 2,0 Maturação

Batata 3,0 Pós amontoa e enchimento de tubérculos

Feijão 2,0 Enchimento de Vagens (R7)

Soja 2,0 Enchimento de Vagens (R5)

Trigo 2,0 Maturação

Outros cultivos: consultar Departamento de Desenvolvimento Técnico
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Temos um portfólio 
completo em nutrição 
e fisiologia de plantas
Sempre presente nos campeões do CESB.

Conheça nossas soluções.



Para mais informações entre em contato conosco
RTV Rodolfo Palmieri (17) 99159-5654

GR Marcelo Filho (11) 98339-8063

Departamento Técnico (16) 99783-8138
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https://www.facebook.com/ICL-GROUP-1796603550469377/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/user/IsraelChemicals
https://www.youtube.com/user/IsraelChemicals
https://www.instagram.com/betterfuture_today/
https://www.instagram.com/betterfuture_today/
https://www.instagram.com/betterfuture_today/
https://www.icl-group.com/
https://www.linkedin.com/company/icl-group/

