
 
RECOMENDAÇÕES: 

 
ERGOSTIM XT é um fertilizante orgânico simples classe A para 
aplicação foliar, que aumenta a tolerância e a recuperação de estresses 
abióticos e danos por fitotoxicidade, melhora a atividade fotossintética, 
a coloração, o pegamento e o crescimento de frutos, contribuindo para 
ganhos na produção. 
Aplicar o produto antes ou após situações de estresse, na dose 
recomendada para a cultura.  
ERGOSTIM XT pode ser utilizado durante todo o ciclo da cultura. 
 
 

INSTRUÇÃO DE USO PARA APLICAÇÃO FOLIAR: 
 
Arroz, cevada e trigo: pulverizar 0,25 L/ha no início do perfilhamento e 
do emborrachamento. Volume de calda: 200-400 L/ha. 
Alface e demais hortaliças folhosas: pulverizar 100 ml/100L de água aos 
10 dias após o transplante e repetir após 10 dias. Volume de calda: 200 a 
500 L/ha. 
Algodão: pulverizar 0,5 L/ha no início do florescimento e repetir a cada 15 
dias por mais 2 vezes. Volume de calda: 150-300 L/ha. 
Alho, Cebola: pulverizar 0,5 a 1,0 L/ha 30 a 45 dias após a emergência e 
repetir 20 a 30 dias após. Volume de calda: 200 a 400 L/ha 
Batata: pulverizar 0,5 L/ha no início da formação dos tubérculos e repetir 
após 15 dias. Volume de calda: 200 a 400 L/ha 
Café: pulverizar 0,5 a 1,0 L/ha na fase de chumbinho e repetir após 30 dias. 
Volume de calda: 400 a 600 L/ha 
Citros: pulverizar 0,5 a 1,0 L/ha na fase de chumbinho e repetir a cada 30 
dias. Volume de calda: 1000 a 2000 L/ha. 
Cucurbitáceas: pulverizar 100 a 150 ml/100L de água com 4 a 5 folhas e 
repetir a cada 15 dias. Volume de calda: 400 a 800 L/ha. 
Feijão, soja e amendoim: pulverizar 0,25 L/ha no início do estádio 
vegetativo e do florescimento. Volume de calda: 200 a 300 L/ha. 
Flores e Ornamentais: pulverizar 100ml/100L de água a partir do início 
das novas brotações e repetir a cada 15 dias. Volume de calda: 600 a 1000 
L/ha. 
Fruteiras em geral: 0,5 a 1,0 L/ha após o pegamento de frutos e repetir a 
cada 30 dias. Volume de calda: 800 a 2000 L/ha. 
Milho, Sorgo: pulverizar 0,25 L/ha com 4 a 8 folhas expandidas. Volume 
de calda: 200 a 300 L/ha. 
Morango: pulverizar 100 ml/100L de água 15 dias após o transplante e 
repetir a cada 15 dias. Volume de calda: 300 a 500 L/ha.  
Tomate e Pimentão: pulverizar 100 a 150 ml/100L de água 7-10 dias após 
o transplante e repetir a cada 15 dias. Volume de calda 400 a 1000 L/ha. 
Uva: pulverizar 0,5 a 1,0L/ha com 20% de frutos pintados e repetir a cada 
7 dias. Volume de calda: 500 a 1000 L/há 
 
 
Deve ser usado com uma diluição mínima de 100 ml para cada 100 
litros de água. 
 
 

 
 
USO EXCLUSIVO COMO FERTILIZANTE 

 

       
 

ERGOSTIM XT 
 

 
 

Produto Registrado no MAPA SP sob No.:  
SP 006062-3.000002 

 
FERTILIZANTE ORGÂNICO SIMPLES CLASSE A 

 
 
 

FERTILIZANTE PARA APLICAÇÃO VIA FOLIAR  
 
 

NÍVEIS DE GARANTIAS: 

Nitrogênio (N)  sol. em água... 2,5% p/p (27,5 g/L) 
Carbono orgânico (C) total...... 10,0% p/p (110,0 g/L) 
 
 
Natureza Física: Fluido (Suspensão homogênea) 
Matéria-prima: Extrato de Beterraba e Água 
Densidade: 1,10 kg/L  
Índice Salino: 9,2% 
 

 
 
 

AGITE ANTES DE USAR 
APÓS O USO, NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM 

 
“Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo” 

 
PRODUTO IMPORTADO 

 
Origem do produto: Itália 

 
CONTEÚDO: X L 

 
 
 
® ERGOSTIM XT é uma marca registrada da Gowan 

 
LEIA O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO 

 
CUIDADOS ESPECIAIS: 

• Armazenar em local seco, limpo, ventilado e coberto. Produto não 
inflamável e não corrosivo; 

• Manter a embalagem fechada após o uso e longe do alcance de crianças 
e animais. 

• Evitar contato com materiais orgânicos, combustíveis ou reativos. 
• O produto não pode ser transportado junto de pessoas, animais, 

alimentos, bebidas e medicamentos. 
• Evitar condições de armazenagens extremas, ou seja, manter o produto 

em temperaturas que não sejam inferiores a 5°C ou superiores a 30°C. 
• Agitar bem o produto antes de usar. No caso de longos períodos de 

armazenamento, agitar periodicamente.  
• Evitar as aplicações em condições climáticas extremas (condições de 

seca, elevada umidade relativa do ar, geada ou chuva). Lave todos os 
equipamentos de aplicação antes e depois de seu uso.  

• NOTA: Seguir as instruções do rótulo e os dados do fabricante. 
Aplicações fora das recomendações são sempre feitas sob a 
responsabilidade do cliente.  

• LIMITAÇÕES DE USO: O produto não é fitotóxico, quando utilizado 
nas doses e condições aqui descritas. 
 

 
 

 
CUIDADOS NO MANUSEIO: 

• Manusear o produto utilizando botas de borracha, luvas de látex 
máscara semifacial e óculos de segurança; 

• Manter a identificação original das embalagens; 
 
 

Data de Fabricação:    /   / 
Prazo de Validade:  

No. do Lote: 
Quantidade produzida por lote: 

 
Em caso de Emergência:   

PRÓ-QUÍMICA - 0800 110 8270 
 
 

EMPRESA REGISTRANTE:  
GOWAN PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 
Rodovia Presidente Castelo Branco 11.100 KM 30 5 MOD 4 SALA 03. 
Jardim Maria Cristina – Barueri - SP        
CNPJ: 67.148.692/0002-71 Cadastro CDA/SP n.º 395 
Registro do estabelecimento no MAPA nº EC: SP 006062-3 
 
IMPORTADOR:  
GOWAN PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 
Rodovia Presidente Castelo Branco 11.100 KM 30 5 MOD 4 SALA 03. 
Jardim Maria Cristina – Barueri - SP        
CNPJ: 67.148.692/0002-71 Cadastro CDA/SP n.º 395 
Registro do estabelecimento no MAPA nº EC: SP 006062-3 
 
FABRICANTE: Isagro S.p.A. 
Via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina)  
Itália - CEP: 04011 
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