
MICRONUTRIENTE ÚNICO

Sentinel é um fertilizante contendo uma forma única de silício combinada 
com a extracto vegetal de ácido salicílico.

Ao contrário de muitos nutrientes de silício, é seguro aplicar às doses 
recomendadas.

Aumenta a força das células durante a produção celular e aumenta a 
velocidade com que o crescimento pode ser criado, aumentando assim 
também o crescimento em geral.

O ácido salicílico presente em Sentinel é encontrado naturalmente em 
plantas e desempenha um papel ativo no crescimento e desenvolvimento 
de plantas, fotossíntese, transpiração, absorção e transporte de nutrientes.

No Sentinel, a sua função é ajudar o movimento do silício à medida que 
ele entra na planta para ajudar a reparar e recuperar as células após 
períodos de stress.

O ácido salicílico é orgânico, biosintetizado a partir do aminoácido 
fenilalanina e é 100% sistémica. Esta atividade sistêmica é importante 
porque aumenta a distância que o silício em Sentinel pode ser 
transportado dentro da planta antes do seu uso mais importante, pode 
ajudar a absorção de silício pelas raízes das plantas.

Benefícios do Sentinel

 Melhoria do desenvolvimento de células vegetais - uma vez 
que uma planta absorve silício, é depositada permanentemente 
nas paredes celulares dentro de horas. Os depósitos formam 
uma estrutura de sílica-celulose que é mais forte e as células são 
criadas mais rapidamente para que as plantas se desenvolvam 
e cresçam mais rápido quando têm acesso a níveis mais altos de 
silício.

 Equilíbrio de absorção de outros elementos - a presença 
de silício pode afetar positivamente a absorção e absorção 
de macro e micro nutrientes. O silício aumenta a absorção 
de zinco, azoto e fósforo e, ao aplicar silício, há um aumento 
correspondente do fluxo de nutrientes nas culturas

 Manter a integridade celular e a força da planta - um dos 
efeitos mais óbvios da adição de silício às culturas é a resposta 
visível das aplicações. As plantas tornam-se mais fortes, com 
hastes e ramos mais espessos. Isso, por sua vez, aumenta o 
potencial de produção das culturas, pois elas podem suportar 
mais folhas, flores e frutos.

 Recuperação de Tecidos - Uma vez que o ácido salicílico é 
absorvido a 100%, pode ser transportado por toda a planta. 
O ácido salicílico apoia a planta nos seus esforços para formar 
tecido de reparação de feridas, acelerando o crescimento nessas 
áreas.  

 O silício ajuda a reparar o ferimento criado pela operação de 
poda ou desfolha, que apoia a planta em áreas de redução 
de tecido aberto que podem se tornar locais de infecção para 
possíveis entradas de doenças.

 Proteção contra o stress biótico - o silício é um elemento 
bioativo associado a efeitos benéficos sobre as propriedades 
mecânicas e fisiológicas das plantas. O silício tem propriedades 
bioquímicas únicas para ajudar a regular os mecanismos de 
defesa das plantas. Pode atuar como um modulador que 
influencia o tempo e a extensão das respostas de defesa da 
planta de uma maneira que relembre o papel dos mensageiros 
secundários que reduzem a suscetibilidade das plantas; Também 
se pode ligar a grupos hidroxílicos de proteínas estrategicamente 
envolvidos na transdução de sinal; Ou pode interferir com os 
cofactores catiónicos das enzimas que influenciam os eventos 
relacionados à patógenese.

Uma nova combinação única de
silício e ácido salicílico, criada
para maximizar a força e a saúde
das culturas.
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  ORNAMENTOS

19% Silício w/w + Ácido Salicílico

Recuperação 
de feridas com 
a aplicação 
Sentinel



Tempo e taxas de aplicação às culturas

Cultivo Número de 
aplicações 

Horários Dose Litros / Ha

Cereais / OSR
2-4

Como parte de um programa regular em intervalos de 10 a 14 
dias ou nos primeiros sinais de aumento da pressão biótica

0.5-1.0

Brassicas
3-6

Como parte de um programa regular em intervalos de 10 a 14 
dias ou nos primeiros sinais de aumento da pressão biótica 0.5-1.0

Tubérculos
2-4

Como parte de um programa regular em intervalos de 10 a 14 
dias ou nos primeiros sinais de aumento da pressão biótica

0.5-1.0

Batatas
2-4

Como parte de um programa regular em intervalos de 10 a 14 
dias ou nos primeiros sinais de aumento da pressão biótica

0.5-1.0

Saladas
2-3

Como parte de um programa regular em intervalos de 10 a 14 
dias ou nos primeiros sinais de aumento da pressão biótica

0.5-1.0

Fruta Superior
3-6

Como parte de um programa regular em intervalos de 10 a 14 
dias ou nos primeiros sinais de aumento da pressão biótica

0.5-1.0

Cerejas
2-4

Como parte de um programa regular em intervalos de 10 a 14 
dias ou nos primeiros sinais de aumento da pressão biótica

0.5-1.0

Frutas Macias
3-6

Como parte de um programa regular em intervalos de 10 a 14 
dias ou nos primeiros sinais de aumento da pressão biótica

0.5-1.0

Videiras
2-4

Como parte de um programa regular em intervalos de 10 a 14 
dias ou nos primeiros sinais de aumento da pressão biótica

0.5-1.0

Ornamentais
3-6

Como parte de um programa regular em intervalos de 10 a 14 
dias ou nos primeiros sinais de aumento da pressão biótica

0.5-1.0

Compatibilidade

O Sentinel é ideal para aplicações na fertirrega e foliares e, ao contrário 
de outras formulações de silício, flui facilmente através de unidades e 
sistemas de fertirrigação. O Sentinel é compatível com a maioria dos 
produtos, no entanto, quando misturado com vários produtos ou novos 
produtos pela primeira vez, recomenda-se um pequeno teste.

Você pode obter informações sobre aplicativos específicos do seu 
consultor de Engage Agro.

Para mais informações, leia o rótulo antes de usar.

v.1 9/19

O Sentinel ajuda as colheitas atacadas por insectos chupadores. 
As células endurecidas das folhas e da raiz reduzem os danos 
provocados por esse tipo de insectos, à medida que o silício 
aumenta a proeminência e a força dos pêlos, a aplicação Sentinel 
torna difícil para os insetos se moverem pela planta. Além disso, a 
natureza cristalina do silício na Sentinel é prejudicial às cutículas 
de insetos, resultando em um efeito dramático sobre a capacidade 
de se alimentar da folha ou da raiz.
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