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O que é o Adubo Orgânico SDM?
O SDM Adubo é um compostoorgânico de resíduosanimais, vegetais e
remineralizadores do solo com macro e micronutrientes necessários para a nutrição
e proteção do solo e plantas. Um produto com baixa umidade e capacidade de troca
catiônica (CTC) acima de 33 Cmol/Kg, relaçãoNitrogênio - Carbonode 12 para 1, PH
acima de 7,50% e acima de 5% de matéria orgânica.

Uma alternativa aos adubos químicos
Um produto que oferece mais do que nutrientes para o solo e para as plantas, é uma
solução sustentável, produzida com consciência e responsabilidade ambiental.

O SDM Adubo é elaborado a partir de matérias primas renováveis, oriundasda
atividade industrial. Alinhado aos princípios do desenvolvimento sustentável e da
nova era da agricultura no Brasil.

Vantagens
Sua composição é rica em ácidos húmicos e fúlvicos, que atuam como condicionantes
de solo, favorecendo o crescimento de raízes, reduzindoas perdas de nutrientes por
lixiviação, devolvendo ao solo os nutrientes retirados pela cultura e reduzindo os
efeitos de compactação de solo.

Benefícios
O SDM Adubo vem pronto parauso e pode ser utilizado sozinho, ou tambémser
usado como base para mistura com outros minerais conforme necessidade
nutricional de cada cultivo.
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                                                    Diferenciais
• Aeração (oxigênio) do solo;
• Reduz os efeitos da compactação do solo;
• Aumenta a capacidade de retenção de água;
• Maior resistência a seca prolongada;
• Favorece o crescimento de microrganismos;
• Presença de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S);
• Presença de micronutrientes (Cu, Fe, Mn, Zn);
• Maior capacidade de troca catiônica (CTC);
• Proporciona uma maior eficiência da adubação química.

TABELA DE GARANTIAS MÍNIMAS - LAUDO DE ANÁLISE DE COMPOSTO ORGÂNICO
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Tabelas de dosagens e aplicação
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