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Ficha Técnica de Produto: BLUEN 

Referência: FT-00294 

 

COMPOSIÇÃO  

       

Glomus sp.         1,0% p/p 

Bactérias rizosféricas        3,0 x 10
7
 u.f.c./g 

 

 

CLASSIFICAÇÃO  

 

7.1.3. Produto com micorrizas. 

 

Produto RESÍDUO ZERO. 

 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  

 

Formulação    Pó 

Cor    Branco 

pH (solução a 1%)  10,55 

Densidade    1,012 ± 0,03 kg/l 

 

 

PROPRIEDADES 

 

O BlueN contém uma combinação exclusiva de fungos formadores de micorrizas e bactérias rizosféricas 

que estimulam o desenvolvimento da planta e favorecem a fixação do azoto atmosférico, o qual permite 

reduzir a aplicação de fertilizantes azotados, com uma redução no azoto incorporado, inorgânico e 

orgânico, até 50% dependendo da cultura. O BlueN permite aos produtores aumentar a rentabilidade das 

suas culturas sem impacto ambiental. 

Além do efeito nutricional, o BlueN tem ainda um efeito positivo na fisiologia das plantas, retarda o 

envelhecimento das células vegetais e prolonga sua vida fotossintética efetiva. Ao mesmo tempo, 

promove o crescimento das raízes e permite que a planta tenha melhor acesso a nutrientes e água. O 

BlueN melhora a qualidade e a vida pós-colheita dos frutos e aumenta o rendimento das culturas.  
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DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO  

 

O BlueN foi concebido para utilizar unicamente em culturas agrícolas e para ser aplicado por via foliar nas 

primeiras etapas de desenvolvimento da cultura. A sua aplicação é recomendada para culturas como 

trigo, cevada, aveia, centeio, triticale, sorgo, milho, soja, arroz, luzerna, algodão ou tabaco. 

 

Dose foliar: 

- 333 g/ha, aplicar entre fases de desenvolvimento 13 e 16. Aplicação recomendada com um volume de 

calda entre 80 e 250 l/ha. 

 

 

OBSERVAÇÕES  

 

O BlueN foi testado com os herbicidas mais utilizados na agricultura, bem como certos fungicidas. 

Consulte a empresa a lista de herbicidas testados em aplicação combinada. 

Não é recomendada a aplicação combinada com herbicidas clorados ou diluído em água clorada nem é 

recomendado adicionar surfactantes ou produtos fitossanitários que os contenham. Para outros produtos, 

entre em contato com o suporte técnico.  

 

O produto mantém-se estável em condições normais de armazenamento por um período máximo de 12 

meses. 

 

Aplicar sob assessoria técnica agronómica.  

 

Mantenha o recipiente bem fechado.  

Armazenar em local fresco e seco na embalagem original.  

Armazenar à temperatura ambiente. Por períodos prolongados, recomenda-se armazenar refrigerado. 

Temperatura de armazenamento óptima: inferior a 40ºC.  

 

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 


