
UMA REVOLUÇÃO NA GESTÃO DA ÁGUA

Integrate é 83% surfactante ativo.

Contém 64% de Tri-Polymer e 19% de Gluco-éteres.

Formulado para dar excelente molhamento inicial de solos 
agrícolas e meios de cultivo.

Otimiza a penetração, movimentação lateral e distribuição dos 
nutrientes aplicados às raízes.

Consumo máximo de água e eficiência de irrigação.

Proporciona um novo molhamento residual das zonas de raízes em 
qualquer cultura.

Pode ser aplicado em todos os solos e em qualquer substrato em 
crescimento.

Integrate

 Integrate é feito usando um co-polimero tribloco único que 
cria uma rede de micelos conectados que têm uma cabeça 
hidrofílica e uma cauda hidrofóbica.

 Os micelos atuam como uma ponte microscópica para 
aumentar a aderência entre as partículas do solo e agua. Isso 
retarda o movimento vertical da 
água aplicada permitindo maior 
movimento lateral que ajuda a 
otimizar os níveis de humidade 
do solo.

 Integrate não é iónico. Os 
surfactantes iónicos não são os 
mais adequados para a aplicação 
no solo, pois como possuem iões 
com carga reagem com outros 
iões na zona da raiz, fazendo com 
que os precipitados se formem.

 Os surfactantes não-iónicos, funcionam bem tanto em 
ambientes ácidos como em alcalinos e têm baixa toxicidade, 
tornando-os seguros para uso em todos os solos e meios de 
cultivo.

 Integrate também contém 19% de Gluco-éteres que são 
açúcares de plantas projetados para auxiliar a absorção de 
nutrientes aumentando a atividade microbiana na rizosfera 
para aumentar a disponibilidade de nutrientes e sua utilização 
pelas raízes.

Por que usar o Integrate? 

MAXIMIZE OS RESULTADOS DO FORNECIMENTO 
DE NUTRIENTES

Tratar solos e substratos com Integrate melhorará a distribuição 
e a utilização de água e nutrientes. Integrate obtém este efeito 
expandindo a área molhada da zona de raiz onde sistemas 
radiculares maiores e mais saudáveis podem desenvolver-se para 
aceder a maiores níveis de nutrientes que resultam em benefícios 
para a qualidade / rendimento.

Conservação da água - Estudos mostram que o Integrate 
pode reduzir o volume de água de irrigação em até 40%, 
mantendo rendimentos iguais aos que utilizam 100% do volume 
habitual de água. Isto é de vital importância em períodos de 
baixa disponibilidade de água e reduz os custos de energia de 
irrigação. Menos água é igual a menos energia para mover a 
água. 

Integrate é um surfactante exclusivo do 
solo com qualidades excepcionais para 
beneficiar a retenção de humidade do 
solo. Sua fórmula, exclusiva da Engage 
Agro / Hortiprofissional, é essencial para 
alcançar a máxima distribuição de água e 
nutrientes das raízes.
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  ORNAMENTAIS

Corretivo Condicionador. Surfactante  
De Solo – Melhorador De Solo
(Ingredientes Activos: 61% Co-Polimero Tri-Bloco, 19% Glucoéteres)
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Dados de testes

Testes de corante em camas formadas ilustram o movimento da água usando irrigação por gotejamento sob a influência do Integrate.

  Esta fotografia de testes ilustra o caminho normal da água 
em condições normais de solo uma hora após a aplicação. 
Obtém-se uma cobertura de 67% (uma hora após a 
aplicação).

  Esta fotografia de testes ilustra o caminho da água sob a 
influência do Integrate uma hora após a aplicação. 92% 
de cobertura é alcançada (uma hora após a aplicação).

Taxas de aplicação e uso

Campo aberto Se aplicado usando irrigação, pulverizador de lança ou poça, as aplicações iniciais de Integrate devem 
ser aplicadas a 1,2 litros / ha, independentemente do volume de fertilizante aplicado.  
A distribuição ideal será alcançada em 900-1800 litros de água.  
Quaisquer aplicações subsequentes devem ser aplicadas a 0,6 litros / ha em intervalos mensais.

Injetado ou misturado 
com fertilizante

A aplicação inicial deve ser de 1,2 litros / ha, adicionada à mistura de estoque, dosada dentro dos 
parâmetros normais do regime de alimentação. As aplicações subseqüentes devem ser dadas em 
intervalos mensais de 0,6 litros / ha.

Aplicação para auxiliar a 
eficácia de nemadodicida 
benéficos aplicados à raiz

O uso regular de Integrate nas taxas de injeção padrão acima irá atingir níveis ótimos de humidade 
para aumentar a mobilidade benéfica do nematodicida. Se, no entanto, o Integrate® não é 
regularmente empregado, a adição a 1,2 litros / ha (0,6 ml por litro) proporcionará níveis de humidade 
aumentados para permitir a distribuição máxima dos Nematodicidas.

Aplicação de drenagem 
para condições 
hidrofóbicas

Para a aplicação de um único equipamento a solos ou meios de crescimento, tais como recipientes 
grandes, recomenda-se uma solução de 0,25% - 0,5%. No caso de condições extremamente secas 
ou para uso em solos hidrofóbicos ou substratos em crescimento, podem ser utilizadas aplicações 
adicionais.

Integrate é seguro para misturar com qualquer nutriente em forma simples 
ou multi-elementar.

Aviso

Integrate não é um adjuvante e é importante notar que o uso regular 
de Integrate® afetará o movimento da água com que os agrotóxicos e 
esterilizantes são aplicados e, portanto, seu movimento também pode ser 
afetado.

Para obter taxas mais detalhadas sobre aplicações específicas, fale com seu 
consultor Hortiprofissional e, para obter mais informações sobre taxas e 
misturas, leia o rótulo do produto antes de usá-lo.
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