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- Diminui a tensão superficial dos fertilizantes
líquidos (foliares e via semente) e outros
agroquímicos, promovendo um maior
espalhamento e umectação de uma gota (uma
gota molha mais, uma superfície maior), desta
forma é possível aplicar um produto de forma mais
eficaz e econômica, obtendo melhores resultados.

- Melhora o resultado e o desempenho dos
fertilizantes líquidos (foliares e via semente) e dos
agroquímicos, visto que a aplicação do produto
cobrirá uma superfície foliar muito mais ampla,
tornando a aplicação mais eficiente e com
melhores resultados.

APLICAÇÃO:

• ALASTROL 200 pode ser utilizado para
fabricação de adjuvantes ou fertilizantes
líquidos específicos para a função de
espalhamento e umectação.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

Tensoativo espalhante, umectante e
dispersante.

ALASTROL 200

Boa Ciência, Vida Boa!
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-Atua na síntese de proteínas e sobre hormônios vegetais
endógenos, estudos indicam que aminoácidos aumentam
a resistência ao estresse hídrico e de temperatura. Os
aminoácidos atuam no metabolismo vegetal, fazendo
com que as plantas aumentem a resistência ao ataque de
pragas e doenças.

-Com seu uso, fertilizantes foliares e via sementes 
 aumentam a eficiência da absorção foliar e radicular dos
demais nutrientes presentes.

 -É um agente quelante/complexante de cátions e
outros nutrientes das plantas, sendo esta uma importante
característica, pois facilita a absorção e a translocação
destes nutrientes através da seiva vegetal, para todas as
células da planta. 

 -Possui uma afinidade especial por alguns cátions de
baixa mobilidade, formando complexos de alta
mobilidade e fácil assimilação pelas plantas. 

 -Fonte de Carbono Orgânico Total (COT) ideal para a
formulação de Fertilizantes Organominerais.

APLICAÇÃO:

•Por natureza já é um fertilizante organomineral,
contendo nitrogênio orgânico e P2O5, podendo servir
também como base para formulação de outros
fertilizantes líquidos (foliares e via semente). Está
registrado no MAPA como Fertilizante Organomineral
Classe A.

• Pode ser usado como agente quelante/complexante,
compatibilizante, estabilizante em fertilizantes líquidos
foliares e via sementes para qualquer tipo de cultura.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

Solução de Aminoácidos. 

Aminoácidos extraídos de fontes naturais e renováveis.

AMINOCOMPLEX

Boa Ciência, Vida Boa!
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-  Atua na síntese de proteínas e sobre hormônios
vegetais endógenos, estudos indicam que
aminoácidos aumentam a resistência ao estresse
hídrico e de temperatura. Os aminoácidos atuam no
metabolismo vegetal, fazendo com que as plantas
aumentem a resistência ao ataque de pragas e
doenças.

- Com seu uso, fertilizantes foliares e via sementes 
 aumentam a eficiência da absorção foliar e radicular
dos nutrientes presentes.

 -É um agente quelante/complexante de cátions e
outros nutrientes das plantas, sendo esta uma
importante  característica, pois facilita a absorção e a
translocação destes nutrientes através da seiva
vegetal, para todas as células da planta. 

 - Possui uma afinidade especial por alguns cátions
de baixa mobilidade, formando complexos de alta
mobilidade e fácil assimilação pelas plantas. 

 - Fonte de Carbono Orgânico Total (COT) ideal para
a formulação de Fertilizantes Organominerais.

APLICAÇÃO:

• Por natureza já é um fertilizante organomineral,
contendo nitrogênio orgânico, podendo servir
também como base para formulação de outros
fertilizantes líquidos (foliares e via semente). Está
registrado no MAPA como Fertilizante
Organomineral Classe A.

• Pode ser usado como agente
quelante/complexante, compatibilizante e
estabilizante em fertilizantes líquidos foliares e via
semente para qualquer tipo de cultura.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061     
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

Solução de Aminoácidos.

Aminoácidos extraídos de fontes naturais e renováveis
com excelente poder quelatizante/complexante.

AMINOKEL

Boa Ciência, Vida Boa!
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- Atua na síntese de proteínas e sobre hormônios
vegetais endógenos, estudos indicam que aminoácidos
aumentam a resistência ao estresse hídrico e de
temperatura. Os aminoácidos atuam no metabolismo
vegetal, fazendo com que as plantas aumentem a
resistência ao ataque de pragas e doenças.

- Fertilizantes foliares e via sementes formulados com
AMINOPHOS aumentam a eficiência da absorção foliar e
radicular de todos os nutrientes.

- É um agente quelante/complexante de cátions e outros
nutrientes de plantas, sendo esta uma importante 
 característica, pois facilita a absorção e a translocação
dos nutrientes através da seiva vegetal, para todas as
células da planta.
 
 - Tem uma afinidade especial por alguns cátions de
baixa mobilidade, formando complexos de alta
mobilidade e fácil assimilação pela planta. 

 - É uma fonte de Carbono Orgânico Total (COT), ideal
para a formulação de Fertilizantes Organominerais.

APLICAÇÃO:

• Por natureza já é um fertilizante organomineral contendo
Nitrogênio orgânico, podendo servir como base para
formulação de outros fertilizantes líquidos (foliares e via
semente). Está registrado no MAPA como Fertilizante
Organomineral Classe A.

• Pode ser usado como agente quelante/complexante
e estabilizante em fertilizantes líquidos (foliares ou via
semente) para qualquer tipo de cultura.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

Solução de Aminoácidos.

Aminoácidos extraídos de fontes naturais e renováveis e
ácido fosforoso, que induz a produção de fitoalexinas nos
vegetais, conferindo-lhes maior resistência a pragas.

AMINOPHOS

Boa Ciência, Vida Boa!
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-Poderoso agente quelante/complexante e 
 dispersante.

-Atua na quelatização/complexação de nutrientes,
bem como na estabilização de formulações de
fertilizantes líquidos (foliares e via semente).

-É uma fonte de Carbono Orgânico Total (COT),
ideal para a formulação de Fertilizantes
Organominerais.

-Melhora a absorção e fixação dos nutrientes pelas
plantas, obtendo desta forma melhores resultados
agronômicos

APLICAÇÃO:

•BIOTAN AGRO pode ser usado como agente
quelante/complexante, dispersante e estabilizante,
em fertilizantes líquidos (foliares e via semente) e
também em adjuvantes agrícolas, para qualquer tipo
de cultura.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

 Agente Complexante e compatibilizador de
formulações.

 Biopolímeros modificados (polióis).

BIOTAN AGRO

Boa Ciência, Vida Boa!
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- Promove a emulsão e estabilidade em formulações
onde na composição existam materiais com
características oleosas ou de difícil emulgação ou
dissolução.

- Tem forte ação antiespumante, podendo ser usado
nas formulações de fertilizantes líquidos (foliares ou
via semente), para evitar a formação de espuma no
momento de produção e envase.

APLICAÇÃO:

• EMULSIONANTE M35 é usado para emulsionar e
compatibilizar compostos com características
oleosas.

• Evita a formação de espuma durante a mistura e
envase de fertilizantes líquidos foliares e via semente.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

Emulsionante com excelente poder antiespumante.

Mistura de tensoativos, emulsionantes e óleos.

EMULSIONANTE
M35

Boa Ciência, Vida Boa!
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- Atua na quelatização/complexação de vários
nutrientes, melhorando a sua biodisponibilidade e
assimilação pelas plantas.

  - É uma fonte de Carbono Orgânico Total (COT), ideal
para a formulação de Fertilizantes Organominerais.

APLICAÇÃO:

• MEGOL 50 por natureza já é um fertilizante
organomineral contendo nitrogênio orgânico, podendo
servir como base para formulação de outros fertilizantes
líquidos (foliares e via semente). Está registrado no MAPA
como fertilizante organomineral Classe A.

• Pode ser usado como agente quelante/complexante e
estabilizante em fertilizantes líquidos (foliares e via
semente), para qualquer tipo de cultura.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

Agente Quelante e Complexante.

Mistura de agentes quelantes e complexantes.

MEGOL 50

Boa Ciência, Vida Boa!
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- Apresenta ótimas características espessantes,
conferindo uma viscosidade tixotropica cremosa ao
produto.

- É compatível a uma ampla faixa de pH, de ácido a 
 alcalino.

APLICAÇÃO:

• MULTIVISCOL pode ser usado para espessamento de
fertilizantes líquidos (foliares e via sementes),
adjuvantes e outros produtos que necessitem de
espessamento, suspensão de nutrientes, tixotropia ou
proteção coloidal.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

Agente Espessante.

Polissacarídeos modificados auto emulsionáveis.

MULTIVISCOL

Boa Ciência, Vida Boa!
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- É um poderoso agente quelante/complexante e
dispersante, atuando na quelatização/complexação de
nutrientes, bem como na estabilização de formulações
de fertilizantes líquidos (foliares e via semente).

- É  uma fonte de Carbono Orgânico Total (COT), ideal para a
formulação de Fertilizantes Organominerais.

- Melhora a absorção e fixação dos nutrientes pelas plantas,
obtendo desta forma melhores resultados agronômicos.

APLICAÇÃO:

• NITROKEL 40A pode ser usado como agente
quelante/complexante, dispersante e estabilizante em
fertilizantes líquidos (foliares e via semente) e também
em adjuvantes agrícolas, para qualquer tipo de cultura.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

Agente Complexante Orgânico.

Biopolímeros modificados com caráter complexante.

NITROKEL 40A

Boa Ciência, Vida Boa!
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- Promove a estabilização geral da formulação do fertilizante
(foliar ou via semente), tornando o produto mais fluido  e
evitando a geleificação do produto na embalagem.

- Atua como agente umectante, quando usado em
fertilizantes foliares e estes são aplicados sobre a plantação,
 
- Forma uma fina camada do fertilizante sobre as folhas e
galhos, ajudando na fixação e no translocamento dos
nutrientes nas plantas.

APLICAÇÃO:

· NUTOL 19 por natureza já é um fertilizante
organomineral contendo nitrogênio orgânico, podendo
servir como uma base para formulação de outros
fertilizantes líquidos (foliares e via semente).

· É um auxiliar na formulação dos fertilizantes (foliares
e via semente), pois ajuda a manter os nutrientes em
suspensão.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

Tensoativo, Umectante e Agente de Suspensão.

Mistura de polímeros vegetais modificados.

NUTOL 19

Boa Ciência, Vida Boa!
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- Promove a emulsão de partículas de gordura e óleos,
evitando a formação de fases ou sobrenadantes.

- Atua como excelente agente dispersante, melhorando a
aparência e reduzindo a viscosidade dos fertilizantes
líquidos (foliares e via semente).

- Reduz a tensão superficial da água, melhorando assim o
efeito de espalhamento do fertilizante sobre as plantas,
aumentando desta forma a eficiência da aplicação da
calda.

APLICAÇÃO:

· NUTOL 1 pode ser utilizado em qualquer tipo de
fertilizante líquido (foliar ou via semente), visando obter um
produto mais homogêneo e mais uniforme, maximizando
assim os efeitos da formulação na aplicação.

·  NUTOL 1 evita incompatibilidades do fertilizante com
determinados tipos de agroquímicos disponíveis no
mercado, melhora a calda de pulverização.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

Tensoativo, dispersante, umectante e espalhante.

Mistura de tensoativos modificados.

NUTOL 1

Boa Ciência, Vida Boa!
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-  Promove a emulsão de partículas de gordura e óleos,
evitando a formação de fases ou sobrenadantes.

- Estabiliza antiespumantes base silicone, melhorando a
performance no combate a espuma e evitando a quebra
da emulsão.

- Auxilia no processo de antideriva e antievaporação da calda
durante a pulverização.

APLICAÇÃO:

· NUTOL 2 é usado, principalmente, na formulação de
adjuvantes à base de antiespumantes (base silicone),
melhorando e prolongando o efeito antiespumante e
estabilizando a emulsão de silicone.
      
· Pode ser utilizado em qualquer tipo de fertilizante
líquido (foliar ou via semente), visando obter um
produto mais homogêneo e mais uniforme,
maximizando assim os efeitos da formulação na
aplicação.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

Tensoativo e  Umectante.

Mistura de tensoativos modificados.

NUTOL 2

Boa Ciência, Vida Boa!
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- Promove a estabilização geral da formulação do
fertilizante (foliar ou via semente), tornando o
produto mais fluido e evitando a geleificação do
produto na embalagem.

- Atua como agente umectante, quando usado em
fertilizantes foliares e estes são aplicados sobre a
plantação. Forma-se uma fina camada do fertilizante
sobre as folhas e galhos, ajudando na fixação e no
translocamento dos nutrientes nas plantas.

APLICAÇÃO:

• NUTOL 28 por natureza já é um fertilizante
organomineral contendo nitrogênio orgânico,
podendo servir como uma base para formulação de
outros fertilizantes líquidos (foliares e via semente).
 
•   É um auxiliar na formulação dos fertilizantes
(foliares e via semente), pois ajuda a manter os
nutrientes em suspensão, evitando a sedimentação
ou formação de fases no fertilizante.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

Tensoativo, Umectante e Agente de Suspensão.

Mistura de polímeros vegetais modificados.

NUTOL 28

Boa Ciência, Vida Boa!
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- Promove a estabilização geral da formulação do
fertilizante (foliar ou via semente), tornando o
produto mais fluido e evitando a geleificação do
produto na embalagem.

- Atua como agente umectante. Quando usado em
fertilizantes foliares e estes são aplicados sobre a
plantação, forma-se uma fina camada do fertilizante
sobre as folhas e galhos, ajudando na fixação e no
translocamento dos nutrientes na planta.

APLICAÇÃO:

· NUTOL 46, por natureza já é um fertilizante
organomineral contendo nitrogênio orgânico,
podendo servir como uma base para formulação de
outros fertilizantes líquidos (foliares e via semente). 

·  É um auxiliar na formulação dos fertilizantes
(foliares e via semente), pois ajuda a manter os
nutrientes em suspensão, evitando a sedimentação
ou formação de fases no fertilizante.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

Tensoativo, Umectante e Agente de Suspensão.

Mistura de polímeros vegetais modificados.

NUTOL 46

Boa Ciência, Vida Boa!
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- Possui excelente capacidade antiespumante,
bom poder emulsionante, adesivo e antideriva.
Sua capacidade antiespumante fica otimizada
quando utilizado em conjunto com o NUTOL 2.

- Auxilia no processo de antideriva e
antievaporação da calda durante a pulverização.

APLICAÇÃO:

• PSE 270F é utilizado para fabricação de
adjuvantes/fertilizantes de caráter ácido e neutro,
sendo estável nas duas condições.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
TELEFONES: (51) 3569-5061;5101/(51) 3191-3344/(51) 99735-5061
VENDAS@MOGIANA.COM/VENDASSP@MOGIANA.COM
- WWW.MOGIANA.COM -

Base para produção de adjuvantes com efeito
antiespumante.

Mistura de silicones especiais e tensoativos
modificados.

PSE 270F

Boa Ciência, Vida Boa!


