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Nergetic DYNAMIC com a tecnologia DUO PRO é o único adubo com ação protetora sobre o azoto nítrico e amoniacal, 
que mantém a rapidez de resposta e um efeito prolongado, no qual todos os nutrientes são mais eficientes.

Nergetic DS+ é o único adubo com azoto nítrico e amoniacal totalmente protegido, enriquecido com cálcio, 
enxofre e boro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DS +

A composição indicada pode sofrer alterações sem aviso prévio. 
Observar sempre as especificações inscritas no rótulo. 

Cølcio
CaO (%)

13

Enxofre
SO3 (%)

14

Boro
B (%)

0,05

Tecnologia
DUO PRO

Azoto N (%)

12

Nítrico Amoniacal

12

Total

24√*Pastagens dos Açores incluídas **Após cada corte
As doses referidas são indicativas. Aconselha-se o ajuste 
da quantidade de adubo a aplicar em função dos resultados 
de uma análise de solo.

DOSES DE APLICAÇÃO

kg/haCULTURA

Betebarra Sacarina

Cereais Outono-Inverno

Colza

Forragens

Hortícolas em Geral

Milho

Olival

Pastagens*

Pomares

300 a 500

200 a 400

200 a 400

200 a 400

250 a 750

500 a 750

200 a 400

200 a 400

250 a 400

Tomate (indústria)

Vinha

150 a 250

100 a 200

Eucaliptos (Manutenção)** 200 a 300

Relvados 20 a 40

Ed
ita

do
 e

m
 J

ul
ho

 2
02

1

www.fertiberiatech.com

• Azoto nítrico e amoniacal totalmente 
 protegidos;
• Todos os nutrientes protegidos da lixiviação;
• Maior eficiência de utilização dos nutrientes;
• Aumento de produção.

PROTEGE E RENTABILIZA O INVESTIMENTO

Tecnologia DUO PRO, presente nos fertilizantes Nergetic 
DYNAMIC, protege todos os nutrientes do adubo de perdas 
por lixiviação, aumentando ainda mais a eficiência de utilização 
do azoto pelas culturas. Nergetic DYNAMIC disponibiliza o azoto 
com dupla proteção: na forma de polímero regulador que reveste 
os grânulos de adubo protegendo todos os nutrientes e retardando 
as perdas por lixiviação do azoto nítrico e amoniacal e na forma 
de um inibidor de nitrificação, que promove a diminuição 
da lixiviação do azoto nítrico.

ADUBAÇÃO
DE COBERTURA

Prote≈¡o contra
a lixivia≈¡o

Inibidor de 
Nitrifica≈¡o

PolÀmero 
Regulador


