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MycoUp MycoUp 360
MycoUp é um biofertilizante, inoculante 
biológico, que contém como princípio ativo, 
em exclusivo, a espécie Glomus iranicum var. 
tenuihypharum, fungo micorrízico arbuscular 
de alto grau de eficiência e estabilidade 
biológica, avaliado com êxito em diversas 
condições edafoclimáticas.

O MycoUp atua diretamente promovendo uma 
intensa colonização micorrízica do sistema 
radicular das plantas, o que provoca um maior 
crescimento radicular, maior absorção de água 
e nutrientes da solução do solo, assim como um 
maior vigor e rendimento das culturas.

Glomus iranicum var. tenuihypharum var. nov. - 1,2 x 104 u.f.c./100 ml

MycoUp 360
Produto utilizável em Agricultura Biológica de acordo com o 
Regulamento (CE) nº 834/2007 do Conselho e o Regulamento 
(CE) nº 889/2008 da Comissão, relativos à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos. Parecer positivo da DGADR 
para registo - nº Proc00004731_2017. Produto Resíduo Zero.

MycoUp
Produto utilizável em Agricultura Biológica de acordo 
com o Regulamento (CE) nº 834/2007 do Conselho 
e o Regulamento (CE) nº 889/2008 da Comissão, 
relativos à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos.

MycoUp 360 é um biofertilizante, inoculante 
biológico, que contém como princípio ativo a 
espécie Glomus iranicum var. tenuihypharum 
mais um composto orgânico mineral.

O MycoUp 360 atua diretamente estimulando a 
colonização micorrízica e a rizosfera da planta, 
promovendo uma maior atividade microbiana 
e desenvolvendo um maior crescimento 
radicular, mesmo na presença de organismos 
patogénicos, como por exemplo nemátodes.

O MycoUp 360 é altamente eficaz em agricultura 
intensiva, especialmente em solos com alto 
conteúdo salino ou empobrecidos pelas práticas 
agrícolas.

Glomus iranicum var. tenuihypharum var. nov. - 1,2 x 104 u.f.c./100 ml

NOVA GERAÇÃO
DE MICORRIZAS

VANTAGENS
NUTRICIONAIS

· Maior absorção de nutrientes e água;
· Otimização dos fertilizantes;
· Garante uma nutrição equilibrada.

FISIOLÓGICAS

· Aumenta a atividade fisiológica da planta;
· Maior atividade fotossintética;
· Melhor uso eficiente da água;
· Maior quantidade de reservas na planta.
· Resistência da planta a ataques de 
nemátodos (MycoUp 360).

HORMONAIS

· Balanço hormonal controlado;
· Aumento do sistema radicular;
· Maior frutificação, engrossamento e 
qualidade da fruta (Brix, firmeza, pós-
colheita, etc.);

· Melhor resposta a qualquer tipo de stress 
abiótico.
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BlueN

Resid HC Resid MG

VitaSoil
Biofertilizante de azoto

Nova geração de micorrizas Nova geração de micorrizas

Regenerador de solos

O BlueN contém estirpe exclusiva 
da bactéria Methylobacterium 
symbioticum SB23, uma fixadora de 
azoto que coloniza rapidamente 
a filosfera da planta desde as 
primeiras fases de desenvolvimento, 
que se caracteriza pela sua elevada 
capacidade de fixação de azoto 
atmosférico e efeito estimulante 
do desenvolvimento da planta. 
Esta permite reduzir a aplicação de 
fertilizantes azotados, com aporte 
biológico de azoto de até 40% do 
azoto necessário nas contribuições 
secundárias que a planta necessita, 
dependendo da cultura.

Além do efeito nutricional, o BlueN 
tem ainda um efeito positivo na 
fisiologia das plantas pois retarda o 
envelhecimento das células vegetais 
e prolonga sua vida fotossintética 
efetiva.

Methylobacterium symbioticum estirpe SB23 3,0 
x 107 u.f.c/g Glomus sp. 1,0% p/p

Resid HC é um biofertilizante, ino-
culante biológico concentrado, 
desenvolvido especialmente para o 
revestimento de sementes de grão 
e cereais.

O Resid HC contém a espécie do 
fungo formador de micorrizas, 
Glomus iranicum var. tenuihypharum 
que promove um maior desenvol-
vimento radicular devido a uma 
intensa colonização micorrízica. Este 
facto promove uma maior absorção 
de água e nutrientes, assim como 
um maior vigor e rendimento das 
culturas.
Apresenta-se em pó molhável e contém 3x103 
u.f.c. em 100 ml de substrato.

Resid MG é um biofertilizante, 
inoculante biológico, que contém 
como princípio ativo a espécie de 
fungo micorrízico arbuscular Glomus 
iranicum var. tenuihypharum.

Desenvolvido para aplicação no 
momento da sementeira.

Com o Resid MG consegue-se um 
maior desenvolvimento radicular 
devido a uma intensa colonização 
micorrízica. Isto promove uma 
maior absorção de água e nutrientes, 
assim como um maior vigor e 
rendimento das culturas.

Glomus iranicum var. tenuihypharum 1,6 x 104 
u.f.c /kg

VitaSoil é um complexo activo natural 
regenerador de solos à base de micro-
organismos rizosféricos benéficos 
que regeneram a população 
microbiana e devolvem a fertilidade 
aos solos e substratos, em sistema de 
agricultura intensiva.

Evita a degradação dos solos através 
do incremento de micro-organismos 
rizosféricos benéficos, aumenta a 
fertilidade, a atividade biológica e o 
balanço microbiano na rizosfera. 

O VitaSoil fixa o azoto, solubiliza 
o fósforo e disponibiliza à planta 
nutrientes que estão bloqueados 
no solo, promovendo uma maior 
fertilidade biológica do solo e 
otimização do programa nutricional.

Azotobacter sp., Azospirillum sp. 2,3 x 106 u.f.c./ml
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