PRODUTO
MANUAL

POLY4 –
UM PRODUTO
REVOLUCIONÁRIO
POLY4 é o nome da marca comercial de produtos
de polialita da empresa Crop Nutrients da Anglo
American. A polialita é um fertilizante natural,
de baixo cloro, composto de uma variedade
de nutrientes, incluindo quatro dos seis
macronutrientes necessários para o crescimento
das plantas.
A utilização de POLY4 como fonte de potássio,
enxofre, magnésio e cálcio é mais eficaz e efetiva
para os agricultores, resultando em práticas de
adubação mais flexíveis e sustentáveis. Ele permite
aos agricultores maximizar o potencial produtivo
de suas terras agrícolas, gerando rentabilidade e
maior qualidade da cultura e uma estrutura de solo
mais rica através da utilização de um só produto.
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OS ALICERCES DO POLY4
O POLY4 tem quatro principais características que beneficiam os
agricultores através de um aumento de seus lucros de maneira
sustentável por meio de redimentos aprimorados, custos reduzidos ou
ambos. A utilização de POLY4 como fonte de nutrientes em planos de

EFICIÊNCIA

fertilização também aprimora a qualidade da cultura. Isso se deve à
ampla gama de macro e micronutrientes disponível durante um período
de tempo adaptado às necessidades das culturas.

EFICACIDADE

K

Se

• Aumenta a eficiência de utilização
do fertilizante através de uma maior
absorção de nutrientes.

S

B

• Aprimora tanto o rendimento
quanto a qualidade da cultura.

Zn

• Alta densidade de nutrientes –
fornece quatro macronutrientes
em um único granulo fácil de usar
e com ótima relação custo benefício.

• Melhora a absorção de macro
e micronutrientes.
• Reduz as perdas nas culturas através de
um aumento de resistência às doenças.

Sr

Mo • Tem um perfil de liberação de nutrientes
ajustado às necessidades das culturas.

FLEXIBILIDADE

Mg

• Um produto com baixo cloro e pH neutro
que pode ser utilizado em todas as plantas,
solos e tipos de climas.
• Pode ser usado com sucesso para aplicação
direta ou como componente de fórmulas.
• Excelente perfil de compatibilidade.
• Permite aos agricultores escolher o momento
ideal para a aplicação.
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• Um produto granular de fácil
manuseio, armazenagem e mistura
e deaplicação eficaz.

Fe
Cu
Mn

Ca

SUSTENTABILIDADE
• Melhora a força, a estrutura e o
residual de nutrientes do solo.

• Reduz o impacto da agricultura no meio ambiente
através do aprimoramento da eficiência de utilização do
fertilizante e da atenuação da erosão e perda de nutrientes.
• Possui o selo necessário para utilização
em culturas orgânicas.
• Excelente perfil ambiental.

EFICIÊNCIA

EFICÁCIA

POLY4 É UM EFICIENTE
FERTILIZANTE COMPOSTO
DE NUTRIENTES:

POLY4 É UM EFETIVO
FERTILIZANTE COMPOSTO
DE NUTRIENTES:

• Melhora a eficiência de utilização do fertilizante
através de uma maior absorção de nutrientes;

• Aprimora tanto o rendimento quanto a
qualidade da cultura;

• Alta densidade de nutrientes – fornece
quatromacro nutrientes em um único granulo fácil
de usar e com ótima relação custo benefício.

• Melhora a absorção de macro e micro-nutrientes;

Resultados de ensaios demonstram que a utilização
de POLY4 resultou em uma melhor absorção, tanto de
macro, quanto de micronutrientes. Esse é um fator de
maximização de lucros, já que um número maior de
nutrientes é fornecido à cultura, gerando melhorias em
termos de produtividade e qualidade.

• Tem um perfil de liberação de nutrientes adaptado
às necessidades das culturas;

As propriedades de nutrientes variados do POLY4
ajudam os agricultores a controlar custos diminuindo os
insumos agrícolas e fertilizantes. Além disso, reduzem
a quantidade de resíduos de nutrientes ao fornecê-los
gradualmente, de acordo com as necessidades das
plantas.
O perfil de liberação de nutrientes do POLY4 acompanha
a cultura desde o início até a colheita, contrariamente a
fertilizantes convencionais, que têm tendência a serem
aplicados e fornecer nutrientes antes do período ideal.

• Reduz as perdas nas culturas através de uma
maior resistência às doenças;

• Um produto granulado de fácil manuseio,
armazenagem e mistura de maneira eficaz.
Ao melhorar a disponibilidade de uma gama variada
de nutrientes para as plantas, o POLY4 incrementa a
produtividade, qualidade e o balanço nutricional e é
capaz de minimizar perdas nas culturas através de um
aumento de resistência às doenças. Esses macro e
micronutrientes também ficam disponíveis durante um
período mais longo, adaptado ao padrão de absorção de
nutrientes das plantas.
Disponível em grânulos ou forma padrão, o POLY4 pode
ser utilizado com a maioria dos insumos para mistura
de NPK, já que possui compatibilidade química e física.
Uma mistura à base de POLY4 pode ser armazenada
durante muito mais tempo do que uma mistura
convencional de NPK. Nosso produto também pode ser
distribuído de maneira eficaz em faixas de até 36 metros,
evitando uma distribuição heterogênea, o que pode
causar uma redução na rentabilidade das culturas.
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FLEXIBILIDADE

SUSTENTABILIDADE

POLY4 É UM FLEXÍVEL
FERTILIZANTE COMPOSTO
DE NUTRIENTES:

POLY4 É UM SUSTENTÁVEL
FERTILIZANTE COMPOSTO
DE NUTRIENTES:

• Um produto com baixo cloro e pH neutro que
pode ser utilizado em todas as plantas, solos e
tipos de climas;

• Melhora a força, a estrutura e o redisual de
nutrientes do solo;

• Pode ser usado com sucesso diretamente ou
como componente de misturas ou fórmulas de
compostos complexos;
• Excelente perfil de compatibilidade;
• Permite aos agricultores escolher o momento ideal
para a aplicação.
Já que o POLY4 possui baixo cloro e uma grande
variedade de nutrientes, sua utilização não resulta em
problemas de toxicidade decorrentes da aplicação de
fertilizantes com alto nível de cloro. Muitas culturas
gozam de uma redução do nível de cloro do solo. O
POLY4 também não resulta em efeitos negativos na
condutividade elétrica ou no pH do solo, capazes de
causar danos às culturas.
O POLY4 pode ser usado diretamente ou em uma
mistura de NPK com o intuito de fornecer potássio,
enxofre, magnésio, cálcio e uma série de micronutrientes
importantes. Os agricultores podem ficar tranqüilos, pois
a integridade física do POLY4 não sofre alterações durante
o transporte até o campo. Como não há incompatibilidade
com outros fertilizantes, o POLY4 só traz benefícios para
qualquer mistura de fertilizantes.
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• Reduz o impacto da agricultura no meio ambiente
através do aprimoramento da eficiência de
utilização do fertilizante e da atenuação da erosão
e perda de nutrientes;
• Possui o selo necessário para utilização em
culturas orgânicas;
• Excelente perfil ambiental.
O cálcio contido no POLY4 auxilia no aumento da
resistência do solo à compactação, erosão e escoamento,
permitindo que as plantas tenham fácil acesso aos
nutrientes necessários para se desenvolverem. Além
disso, reduz a quantidade de resíduos de nutrientes em
recursos hídricos.
A aplicação da variedade de nutrientes do POLY4
pode ajudar a aumentar a disponibilidade dos
nutrientes já presentes no solo para as plantas e evitar
o empobrecimento da qualidade do mesmo – uma
ameaça comum para a produção agrícola sustentável.
A polialita é um minério natural cuja utilização resulta
em uma pegada de carbono reduzida, oferecendo
aos agricultores uma solução de adubação eficaz e
responsável ao mesmo tempo. O POLY4 possui selo
orgânico e não precisa de processamento químico.
Resulta em um baixo nível de emissões CO2 e é mais
ecológico do que a grande maioria dos fertilizantes. O
POLY4 ajuda a reequilibrar e reconstruir a estrutura do
solo, fator essencial para uma gestão agrícola sustentável.

POLY4 —
FATORES
REGIONAIS
FUNDAMENTAIS
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O POLY4 representa uma oportunidade de mercado
significativa e possui a habilidade de revolucionar o mercado
de fertilizantes. Seu conteúdo único de nutrientes variados
possibilita uma gama extensa de opções para substituição
de produtos fertilizantes existentes. Ele é ideal para misturas
de NPK e tem a possibilidade de reduzir os custos de
insumos dos misturadores e melhorar a rentabilidade dos
agricultores.
O POLY4 permite uma fertilização equilibrada. Com baixo
nível de cloro e composição de nutrientes variados, é

adaptado para culturas sensíveis ao cloro e pode agir para
enfrentar deficiências do solo: O POLY4 é uma fonte de baixo
custo de potássio, enxofre, magnésio e cálcio, disponível de
maneira imediata para absorção das plantas.
Além disso, o POLY4 é um produto de alto nível: ele aumenta
a rentabilidade em áreas extensivas e culturas de alto valor
e aprimora a qualidade da cultura em comparação com os
resultados das práticas agrícolas atuais.

AMÉRICA DO NORTE
• Deficiência de enxofre, magnésio e potássio em
importantes zonas agrícolas.
• Zonas extensas da América do Norte produzem
culturas sensíveis à toxicidade do cloro.
O POLY4 fornece essencialmente potássio sem cloro,
além de enxofre, magnésio e cálcio.
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POLY4
— FATORES REGIONAIS
FUNDAMENTAIS
POLY4
— DESEMPENHO
GLOBAL DOS
CULTIVOS

AMÉRICA LATINA E BRASIL
• Solos fracos, vítimas de erosão e com baixo nível
de enxofre e cálcio.
• Solos com baixo pH e elevada demanda por
magnésio solúvel.
O POLY4 é um insumo de NPK ideal que fornece uma
série de nutrientes, incluindo potássio, enxofre, magnésio
e cálcio. Essa qualidade única resulta em um perfil de
liberação de nutrientes superior em comparação com
as alternativas atuais no mercado. Além disso, o cálcio
presente em nosso produto ajuda a melhorar a estrutura
do solo.

EUROPA
• As regulamentações europeias reforçam o
controle de emissões, gerando deficiência
de enxofre.
• As zonas de clima marítimo são vítimas de
lixiviação de nutrientes e perdas decorrentes
da erosão.
• Demanda de produção orgânica.
POLY4 is a low-chloride, efficient, sulphur-containing
fertilizer, which has a low embedded CO2 footprint
suitable for organic production.
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ÁFRICA
• Degradação dos nutrientes no solo e necessidade
de uma fertilização mais equilibrada.
• Práticas de fertilização de baixa qualidade e
rentabilidade reduzida.
• Demanda de aplicação de NPK reequilibrada para
reduzir a quantidade de cloro.
• Apelo mundial para que a África adote práticas
de fertilização do século 21, compostas de
nutrientes variados.
O POLY4 é capaz de estimular a rentabilidade, fornecer
um tipo de nutrição balanceada e aprimorar as práticas
de fertilização. Mesmo com a aplicação de doses baixas,
nosso produto agrega valor através, por exemplo, de
melhorias em termos de qualidade de cultura, resistência
a doenças e tolerância à seca.

ÍNDIA
• Os solos possuem deficiência de potássio,
enxofre e magnésio.
• O sistema de subsídios atual privilegia uma
aplicação excessiva de nitrogênio.
A adoção do POLY4 em planos de fertilização resulta em
uma solução corretiva e ecológica, capaz de proporcionar
potássio, enxofre e magnésio e melhorar o perfil de
fornecimento de nutrientes através da utilização de um
só produto.
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POLY4
— FATORES REGIONAIS
FUNDAMENTAIS
POLY4
— DESEMPENHO
GLOBAL DOS
CULTIVOS

CHINA
• Política de crescimento zero de fertilizantes
até 2020.
• Demanda de práticas de fertilização sustentáveis
e equilibradas, reforçada pelas políticas públicas.
O POLY4 pode ser um componente fundamental de
uma fertilização equilibrada e sustentável, capaz de
aumentar a eficiência nutricional e o fornecimento de
macro e micronutrientes.

SUDESTE ASIÁTICO
• O escorrimento superficial de nutrientes causa
a eutrofização.
• A demanda por um espectro maior de nutrientes,
particularmente do magnésio.
• Promovendo praticas de adubação
ambientalmente responsáveis.
Plea sua caracteristica de fertilizante multi-nutriente
o POLY4 contribui para a demanda As propriedades
multi-nutrientes do POLY4 apóiam a demanda regional
por uma inclusão mais ampla de nutrientes nos planos
de fertilizantes. Pode melhorar os sistemas de produção
agrícola de forma ambientalmente responsável.
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POLY4 —
DESEMPENHO
GLOBAL DOS
CULTIVOS
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POLY4 — DESEMPENHO GLOBAL DOS CULTIVOS
A utilização de POLY4 como fonte de nutrientes ajuda a
melhorar a qualidade da cultura e é mais eficiente e eficaz
para os agricultores. Além disso, agrega valor através de
um potencial de margens econômicas elevado.
Composto de quatro dos seis macronutrientes (potássio,
enxofre, magnésio e cálcio) fundamentais, os planos de
fertilização com POLY4 possuem melhores resultados –
os agricultores conquistam uma rentabilidade de cultura
mais elevada e uma melhora na qualidade da estrutura do
solo. Tudo isso através da utilização de um só produto.

Com base nos resultados combinados de 123 ensaios1
no mundo todo, comprovamos que, quando o POLY4
é utilizado com a taxa recomendada de potássio
em uma mistura de KClKCL e POLY4, obtém-se o
melhor rendimento agronômico. Os dados mostram
que os tratamentos com KCL + POLY4 melhoraram a
rentabilidade em comparação com outras aplicações
exclusivas de KCl, resultando em um ganho médio de
9%. Além disso, em comparação com o plano de SOP,
o tratamento de POLY4 e KCL + POLY4 resultou em um
aumento de 4% da rentabilidade.

Rendimento médio (%)

Desempenho médio do POLY4 em comparação com outras fontes de K

98

100

102

100

93

83

N+P

KCL

SOP

Totalmente
equilibrado

KCL +
POLY4
(75:25)*

POLY4
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ARROZ

A China é o principal produtor e consumidor de arroz
do mundo.2 O governo chinês continua a garantir
auto-suficiência em termos de cereais de base. Mais
de 90% das zonas de produção de arroz da China são
irrigadas, com apenas algumas áreas relativamente
pequenas cultivadas exclusivamente sob condições de
precipitação natural. O arroz é produzido em diferentes
zonas agroecológicas, mas principalmente em um
clima subtropical quente e úmido, com chuvas de
verão.
Em geral, a cultura de arroz mundial é adubada
através da aplicação de KCL. Resultados de ensaios
reunidos indicam que a utilização de POLY4 como
fonte de potássio resulta em um aumento médio de
rentabilidade de 4%, com potencial para atingir 22%
em comparação com o KCL.3,4
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Desempenho médio do POLY4 em comparação com outra
fonte de K
100
Rendimento médio (%)

O arroz é a segunda maior cultura agrícola produzida
no mundo, logo depois do milho. Entre 2012 e 2016, a
produção mundial teve um aumento de 4,7 milhões de
toneladas métricas (Mmt). Paralelamente, a área total
plantada diminuiu 2,4 milhões de hectares. 2 Os ensaios
de POLY4 em culturas de arroz foram levados a cabo
nos Estados Unidos, Equador, África, China, Malásia,
Tailândia e Vietnã.

96

89

N+P

KCL

POLY4

Uma pesquisa sobre arroz5 na China, em parceria com o Instituto de
Ciências do Solo de Nanjing na Academia Chinesa de Ciências, comparou
fontes de K e acompanhou o nível de K no solo. Os resultados em termos
de rentabilidade e qualidade obtidos através da utilização de POLY4
também foram analisados.
O arroz adubado com POLY4 teve rentabilidade superior ao arroz cuja fonte
de K era proveniente de KCL. Os fertilizantes têm impacto na absorção de
nutrientes de elementos benéficos e tóxicos. O POLY4 resultou em uma
otimização da absorção de nutrientes valiosos e foi demonstrado que ele
tem a capacidade de reduzir a absorção de elementos tóxicos, como o
arsênio e o alumínio.

POLY4 — DESEMPENHO GLOBAL DOS CULTIVOS

-1
Rentabilidade de palha (t ha )
7.5
Controle
8.4
KCL
8.5
POLY4

Neste ensaio, o POLY4 aprimorou a eficiência de utilização do
fertilizante com maior absorção de N e K. O estado do solo após
a colheita também levou à conclusão de que o POLY4 aumentou
de maneira significativa o nível de K e S no solo arável (0-20cm),
resultando em benefícios para a próxima safra.

123
128

141
146

POLY4

P

+22%
46
34

Controle

38

KCL

POLY4

Ca

Mg

Control

16

15

11

43
44

38

26

21
K

25

92
34
34

28
N

Estado do solo após a colheita 6,7
S no solo após a colheita (mg kg-1)

Número de grãos por panícula
160.2
Controle
166.8
KCL
174.8
POLY4

KCL

120

-1
Proteína de grãos (g kg )
65.9
Controle
68.9
KCL
70.2
POLY4

Controle
Total de absorção
de nutrientes (kg ha-1)

Peso de 1000 grãos (g)
24.3
Controle
26.5
KCL
26.8
POLY4

Total de absorção de nutrientes 6,7

K no solo após a colheita (mg kg-1)

Qualidade do arroz

S

MOP

POLY4

+33%
54
42

40

Controle

KCL

POLY4
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MILHO

Os estudos sobre os efeitos do POLY4 na cultura de
milho foram conduzidos nos Estados Unidos, Brasil,
Europa, África, China e Vietnã. Em média,10,11 a mistura
de KCL + POLY4 gerou um aumento de produtividade
de 7%, com um potencial de crescimento de
rentabilidade de até 14%. Os resultados comprovaram
que o milho teve reação positiva ao K e S contidos no
POLY4. Esse plano de gestão de nutrientes aumentou
a rentabilidade em comparação com um plano de KCL
como fonte de K.
Estudos de longa duração também demonstraram
que o maior nível de rentabilidade de milho atingido
com a utilização da mistura de POLY4 resultou em um
aumento significativo das margens, mantendo assim o
benefício econômico.

14

Desempenho médio do POLY4 em comparação com outra
fonte de k
Rendimento médio (%)

188 milhões de hectares de milho foram produzidos no
mundo, com uma rentabilidade média de 5,6 toneladas
por hectare.8 Em 2016 – 2017, os principais produtores
foram os Estados Unidos e o Brasil.9

103
96

100

98

89

N+P

KCL

KCL + AS

KCL +
POLY4
(75:25)*

POLY4

Um estudo de três anos de duração no Brasil em parceria com a Fundação MT
analisou o POLY4 como fertilizante na produção de milho comparando 6:14:14
misturas feitas com KCL e KCL + POLY4 como fonte de K.12 aplicação realizada em
milho era Safrinha, o principal no Brasil nos últimos oito anos. O Brasil se tornou o
maior concorrente dos Estados Unidos no mercado mundial de milho e, na safra
2016 - 2017, produziu 98.5 milhões de toneladas métricas (Mmt) de milho.13
O estudo foi levado a cabo no estado do Mato Grosso, o maior produtor de milho
do Brasil14 e conhecido por ter um solo com baixo nível de K, S e Ca. A variedade
de nutrientes da mistura de POLY4 e seu conteúdo de baixo cloro contribuíram para
um aumento do rendimento da cultura. As conclusões desse estudo de três anos de
duração comprovaram que a mistura de POLY4 obteve resultados significativamente
melhores do que a alternativa de NPK.
14
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Rendimento de milho16-18
POLY4: INSUMOS

TRADICIONAL: INSUMOS

ADICIONAL: INSUMOS
Ureia: 13%

MOP: 23%

N: 6
P2O5: 14
K2O: 14

MgO: 3
CaO: 9

CaO: 16
CI-: 12

CI : INSUMOS
POLY4:
-

S: 5

CaO: 16
CI-: 12

K2O: 14

5.9

POLY4: 51%

S: 10

S: 5

4
P2O5: 1

N: 6
P2O5: 14
K2O: 14

MAP: 27%
MOP: 11%

K2O: 14

N: 6

TRADICIONAL

SSP: 49%

P2O5: 14

7

Ureia: 7%

TSP + SSP + KCL
6:14:14

Controle

MAP: 27%
MOP: 11%
POLY4: 51%

S: 10
MgO: 3
CaO: 9

CI-: 7

Custo do fertilizante, produção e margem19-21
Valor da produção

Custo do fertilizante
Margem
1,015

Margem
991

144

143

1,159

1,134

TS

L
P+
SSP + KC

AP

M

A mistura de POLY4 resultou em um aumento mais significativo das
margens do que a mistura de KCL. O rendimento mais alto de milho teve
como conseqüência uma maior margem sobre o custo do fertilizante,
de até 24 dólares/ha. O aumento da margem durante os três anos de
duração do estudo é prova de que a mistura de POLY4 é capaz de
manter o benefício econômico de maneira consistente.

MAP + KCL + POLY4
6:14:14

Y

4

TRADICIONAL

MOP: 23%

TSP: 13%

Ureia: 7%

N: 6

TSP: 13%

Custo e produção (Dólares/ha)

Ureia: 13%
SSP: 49%

7.2
7.0

Rentabilidade (t ha-1)

Conteúdo de mistura de 6:14:1415

+ K C + P OL
L
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SOJA

O tratamento de KCL + POLY4 teve melhores
resultados do que a alternativa exclusiva de KCL. A
média 22,23 do aumento de rendimento foi de 5%. A
reação positiva ao tratamento de KCL + POLY4 foi
atribuída ao K, S e Mg contidos na composição do
POLY4. Esses estudos comprovaram que o melhor
método de aplicação do POLY4 era a aplicação em
superfície antes do plantio. O que corresponde às
práticas mais comuns.

Desempenho médio do POLY4 em comparação com outras
fontes de k
Rendimento médio (%)

Dados da FAO indicam que 335 milhões de toneladas
métricas (Mmt) de soja foram produzidas no mundo em
121 milhões de hectares. Os Estados Unidos, o Brasil
e a Argentina possuem as maiores plantações. O plano
mundial de ensaios agrícolas estudou os beneficios do
POLY4 para a produção de soja nos Estados Unidos,
Brasil, Argentina e Canadá.

101
98

103
100

98

89

N+ P

KCL

SOP

KCL + AS

KCL +
POLY4
(75:25)*

POLY4

O Brasil foi responsável por 31% da produção mundial de soja em 2016-17
e as estimativas indicam que se tornará o maior produtor de soja do mundo
até 2026.24 Cerca de 35% dos fertilizantes de K 2O no Brasil são utilizados
na cultura de soja. Em média, isso equivale a 75 kg K 2O ha-1. O estudo foi
levado a cabo no Mato Grosso, um estado cujo solo possui deficiência de
K, S e Ca. Esses nutrientes são recomendados em planos de fertilização
locais.
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O estudo de três anos de duração25 analisou a utilização de POLY4 como
fertilizante na cultura de soja do Brasil, onde os tratamentos tinham
composição equivalente a misturas comerciais (0:14:14 e 0:18:18) com
fornecimento de K de KCL ou POLY4.

POLY4 — DESEMPENHO GLOBAL DOS CULTIVOS

A soja foi cultivada em sistema alternado com milho safrinha em um
solo com baixo nível de concentração de K e S. A utilização de POLY4
resultou em melhores rendimentos em ambos os programas de
fertilização. Os gastos com os tratamentos com POLY4 foram os mais
eficazes tanto em termos de custo do fertilizante quanto em proporção

de custo /benefício. Assim, verificou-se uma melhora significativa da
eficiência econômica em ambos os programas de fertilização.
Rentabilidade da soja27,28
Controle

Composto de TSP+SSP+KCL

Composto de TSP+KCL+POLY4

Conteúdo dos compostos de NPK 26

4
P2O5: 1
K2O: 14
4 S: 8
P2O5: 1
21
CaO:
K2O: 14
8
:
S CI-: 11
21
CaO:
CI : 11

TRADICIONAL

SSP: 47%
TSP: 23%
SSP: 47%MOP: 30%
TSP: 23%
MOP: 30%

TRADICIONAL

TRADICIONAL: INSUMOS
COMPOSIÇÃO
DE NPK 0:18:18
TRADICIONAL:
INSUMOS
(% DE INSUMO)
COMPOSIÇÃO
DE NPK 0:18:18
(% DE INSUMO)

8
P2O5: 1
K8 O: 18
P2O5: 1 2 : 5
S
K2O: 18 : 18
O
S: 5Ca
8
4
1
CaO: CI : 1
CI : 14

Rentabilidade (t ha-1)

TSP: 6%
MOP: 23%

TRADICIONAL

SSP: 71%

TSP: 6%
MOP: 23%

POLY4: INSUMOS
COMPOSIÇÃO DE NPK 00:14:14
(% INSUMOS
de insumo)
POLY4:
COMPOSIÇÃO DE NPK 00:14:14
(% de insumo)

4.0

S: 9CaO: 14
MgO:C3I-: 8
4
CaO: 1

CI : 8

4.0

3.1

TSP: 31%
MOP: 13%
POLY4: 46%
TSP:
31%
O: 14
14
Preenchedor: 10%
2
P2O5: K
MOP: 13%
POLY4: 46%
S: 9
K2O: 14 O: 3 Preenchedor: 10%
Mg
P2O5: 14

4.0

4.1

3.1

0:14:14

0:18:18

Custo do fertilizante e margem 29-31

-

Composto de TSP+SSP+KCL
Composto de TSP+KCL+POLY4
POLY4: INSUMOS
COMPOSIÇÃO
POLY4:
INSUMOS DE NPK 00:18:18
+US$20
(% de insumo)
COMPOSIÇÃO
DE NPK 00:18:18
(% de insumo)

P2O5: 18
P2O5: 18 : 18
K2O

K2O: 18S: 8

gO: 2
S: 8 M
aO: 15
:2
MgOC
5CI : 11
CaO: 1

CI : 11
-

TSP: 39%
MOP: 21%
TSP: 39%
POLY4: 40%
MOP: 21%
POLY4: 40%

Custo e margem (Dólares/ha)

SSP: 71%

TRADICIONAL

TRADICIONAL: INSUMOS
COMPOSIÇÃO DE NPK 0:14:14
(% DE INSUMO)
TRADICIONAL:
INSUMOS
COMPOSIÇÃO DE NPK 0:14:14
(% DE INSUMO)

1,296 1,316

+US$22
1,318 1,340

171

162

0:14:14 custo

0:14:14
retorno líquido

146
147
0:18:18 custo

0:18:18
retorno líquido
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Os estudos de POLY4 mostraram repetidamente
que a escolha do momento da aplicação afeta o
desempenho da plantação. A aplicação no início
da primavera em forrageiras de inverno tiveram a
mais alta taxa de NDVI (índice de vegetação de
diferença normalizada), número de espigas e
índices de colheita.

97

KCL

KCL + AS
Trigo

90

100

100

KCL +
POLY4
(70:30)*

POLY4

97

100

Alternativa
de baixo Cl-

POLY4

71
53

N +P

18

96

82

N+ P

Rendimento médio (%)

Os estudos demonstraram os cultivos como trigo e
cevada, tiveram rendimentos maiores em caso de
utilização de POLY4 em solos com baixo nível de K.
Resultados de ensaios combinados comprovaram
que o POLY4, como fonte de K, teve um rendimento
médio aprimorado de 4% no caso do trigo32,33 e
58% no caso da cevada34,35 em comparação com o
uso de KCL em áreas com deficiência de enxofre.

Média do desempenho de POLY4 em comparação com
outra fonte de K
Rendimento médio (%)

CEREAIS
DE INVERNO

KCL

KCL + AS
Cevada

POLY4 — DESEMPENHO GLOBAL DOS CULTIVOS

O POLY4 também melhorou os resultados do índice de queda de
Hagberg, uma medida importante da qualidade do trigo e um parâmetro
significativo para determinar os preços suplementares aplicados ao trigo
para utilização na fabricação de pão. Os moinhos preferem índices mais
elevados, de cerca de >250. O POLY4 resultou na média mais alta do
índice de queda de Hagberg de 282 segundos.

Baborówko I

Pulki I

+5%

+3%
4.9

4.9

4.8

KCL

KCL + AS

Rentabilidade (t ha-1)

O programa de fertilização de POLY4 obteve melhores resultados em
termos de rendimento em todas as quatro áreas estudadas com um
aumento médio de 5% em comparação com KCL + AS.

Rendimento de trigo no inverno38,39

Rentabilidade (t ha-1)

Em 2016, a Polônia cultivou cerca de 2,4 milhões de hectares de trigo
com um rendimento médio de 4,5 t ha-1.36 A fonte de K mais utilizada
nas plantações de trigo pelos agricultores poloneses é KCL. O estudo
de POLY437 sobre o trigo produzido durante o inverno, conduzido
em quatro áreas em parceria com o Instituto de Ciências do Solo e
Cultivo de Plantas, analisou o efeito do POLY4 quanto ao rendimento e
qualidade da cultura em comparação com fontes alternativas de K e S.

6.5
6.2

KCL

POLY4

6.2

KCL + AS

Baborówko II

Pulki II

+5%

Pulki I

Pulki II

Baborowko I

Baborowko II

KCL

283

248

225

240

POLY4

350

297

248

233

Rentabilidade (t ha-1)

Resultados do índice de queda de Hagberg

6.4
6.1
5.9

KCL

KCL + AS

POLY4

Rentabilidade (t ha-1)

+8%

Tratamento

POLY4

8.5
8.2

KCL

8.1

KCL + AS

POLY4
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BATATA

Os estudos mundiais sobre o cultivo da batata foram
levados a cabo nos Estados Unidos, RU, Brasil e
Índia. O POLY4 é uma fonte de K de baixo cloro que
supre as necessidades de S e Mg da batata, atingindo
níveis máximos de rendimento e qualidade. Dados
combinados demonstraram que os tratamentos à base
de POLY4 aumentaram a rentabilidade em comparação
com as aplicações de SOP com um aumento médio
de rentabilidade de 4%.40,41 Nosso produto também
auxiliou no desenvolvimento rápido das culturas
de batata. A cobertura prévia do solo eliminou
naturalmente as ervas daninhas, acarretando em um
melhor potencial de rendimento.
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Desempenho médio do POLY4 em comparação com outra
fontes de k

Produtividade média (%)

As batatas possuem sensibilidade ao cloro e,
atualmente, os agricultores utilizam uma mistura de
SOP ou KCL para estimular a qualidade e a economia
dos tubérculos.

97

96

MOP

SOP

100

100

MOP +
POLY4
(75:25)*

POLY4

84

N+ P

A Índia produziu 49 milhões de toneladas métricas (Mmt) de batatas em
2016 – 2017.42 sendo que 14 Mmt foram produzidas em Uttar Pradesh.
Em parceria com a Universidade de Agricultura e Tecnologia de Sardar
Vallabhbhai, esse ensaio43-45 em Meerut analisou uma variedade local
típica chamada Chipsona 1, adaptada para fritura. POLY4 foi utilizado
para fornecer 75, 150 e 225 kg K 2O ha-1 com insumos de nutrientes
correspondentes às práticas locais de fertilização (KCL-K e S a partir de
enxofre elementar proveniente de bentonita).
O rendimento de batatas de tamanho comercial foi 14% mais elevado após
a substituição do tratamento de KCL + S pelo POLY4.43-45 Esse resultado foi
visível através de medidas prévias que revelaram aumento da área foliar e
um verde mais intenso das folhas.46
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+US$130

1,374

1,504

1,312

+14%

com a dose recomendada de K2O

N+P

25.1

22.0

22.0
18.9

KCL + S

POLY4

N+P

KCL + S

Conteúdo de matéria seca de tubérculos
Matéria seca (t ha-1)

POLY4 (100%)

com a dose recomendada de K2O

KCL + S

Margem (US$/ha)

N+ P

Rendimento comercial (t ha-1)

Margem de batata47

18.9

Rendimento comercial (t ha-1)

Rendimento comercializável
Um conteúdo de matéria seca mais elevado (MS%) é o pré-requisito
mais importante para atingir um preço de venda elevado no setor de
batatas fritas. A MS% de batatas fertilizadas com POLY4 foi 7% maior em
comparação com os resultados do uso de KCL + S.43-45 O rendimento
elevado de batata gerou um retorno financeiro extra para o agricultor de
até 130 dólares/ha utilizando a dose recomendada de fertilizante.

+7%
22

20
KCL + S

POLY4
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ALGODÃO

Para melhorar o rendimento da cultura, é essencial
aumentar a absorção de enxofre nas partes interior
e exterior da planta. A inclusão de POLY4 em um
plano de fertilização para suprir a necessidade de S e
manter o nível exigido de K, Mg e Ca, leva a resultados
mais positivos em comparação com as alternativas
tradicionais de fertilização.48 Resultados combinados
de ensaios indicam que o POLY4 aumentou o
rendimento em comparação com o KCL em até
76%.49,50

Desempenho médio do POLY4 em comparação com outras
fontes de k

100
Produtividade
média (%)

O potássio é um ingrediente fundamental para o
desenvolvimento das fibras de algodão e o ciclo
hídrico. A demanda de K aumenta quando se formam
as cutículas e a pressão da agua é necessária para o
crescimento das fibras. Em geral, a fonte de K utilizada
é KCL. Os ensaios com POLY4 ocorreram na China,
Índia e Estados Unidos, países líderes no mercado
mundial de algodão.

93

78

N+ P

MOP

POLY4

Os Estados Unidos são o terceiro maior produtor de algodão do mundo. O
algodão é produzido em 17 estados do sul dos Estados Unidos, da Virgínia
a Califórnia.51
Esse ensaio52 foi levado a cabo durante três anos em parceria com a
Universidade Virginia Tech. O desempenho da mistura KCL + POLY4 na
cultura de algodão foi comparado com planos de fertilização comuns à
base de KCL. A mistura de POLY4 forneceu Mg, S e Ca de maneira mais
eficaz que o composto balanceado de KCL, que incluiu gipsita e kieserita, e
resultou em um aumento do rendimento de fibras de algodão a cada ano.
Na safra de 2016, em que condições climáticas adversas resultaram em
dificuldades em termos de rendimento geral de algodão, a mistura de
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KCL + POLY4 ajudou a proteger as fibras da planta. Nesse caso53, a
mistura de POLY4 foi responsável por um aumento do rendimento de 74%,
com um fornecimento da dose recomendada de K 2O, em comparação
com o tratamento balanceado a base de KCL. Dados combinados
coletados durante três anos comprovaram que a mistura de KCL + POLY4
resultou em um aumento da produtividade de 18% em comparação com
o plano à base de KCL.

O composto de POLY4 com KCL, em uma proporção de 50:50, resultou
em uma margem econômica mais elevada do que a mistura à base de
KCL, aumentando a margem em 290 dólares/ha. Assim, foi possível
comprovar a relação custo benefício mais positiva da opção à base
de POLY4.
Margem de algodão do ensaio de três anos 55

Rendimento de fibras de algodão 54
Controle

1,335

Composto
balanceado
de KCL

KCL + POLY4 (50:50)*

+US$290

1,130
987
Margem (US$/ha)

Rendimento de fibras (kg ha-1)

+18%

Controle

Composto
balanceado
de KCL

KCL +
POLY4
(50:50)*

1,583

1,873

1,460
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CHÁ

Estudos demonstraram que o plano de fertilizante à
base de POLY4 obteve uma taxa de desempenho até
6%57,58 mais elevada do que o SOP, mas é a qualidade
que agrega valor ao cultivador de chá.
O potássio possui papel fundamental no aumento
da qualidade do chá. Os ensaios de cultura de chá
com POLY4 na China mantiveram ou melhoraram
os parâmetros de qualidade, tais como a proporção
de aminoácido e polifenol e os sólidos soluveis,
aprimorando o sabor do chá.59 Ademais, foi verificado
um nível mais elevado de Ca e Mg nas folhas emitidas
na primavera e no solo devido à sua utilização.
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Desempenho médio do POLY4 em comparação com outras
fontes de k

Rendimento médio (%)

O chá é uma cultura tropical de alto valor que se
enriquece com fertilizantes com baixo cloro. A
Indonésia, Índia, China, Sri Lanka e Quênia foram os
países que mais exportaram chá no ano de 2016.56

98

100

87

N+ P

SOP

POLY4

Em 2016, a China produziu 2,35 milhões de toneladas métricas (Mmt) e
exportou o equivalente a 1,49 bilhões de dólares de chá, tornando-se o líder
de exportação da cultura em todo o mundo.60 Em parceria com o Instituto
do Solo e do Fertilizante da Academia de Ciências Agrícolas de Sichuan,
um segundo ano de análises da cultura do chá comparou o POLY4 ao
SOP e determinou seus efeitos com relação à qualidade e ao crescimento
da planta.61
O plano à base de POLY4 ofereceu uma adubação alternativa que reduziu
a presença cloro e forneceu K, S, Mg e Ca através da aplicação de apenas
um único produto. Paralelamente, foi responsável por um aumento da
produção de folhas secas de primavera de até 5% em comparação com
o SOP.62,63
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O POLY4 também foi responsável por um aumento significativo do nível de nutrientes
residuais do solo em comparação com o SOP: ensaios demonstraram que houve um
aumento de 34% de Ca, 58% de Mg e 31% de S.

DENSIDADE DE BOTÕES DE PRIMAVERA (botões m-2)
Controle
563
SOP
624
POLY4
647
COMPRIMENTO DE BOTÕES DE PRIMAVERA (cm)
Controle
SOP
POLY4

2.32
2.50
2.57

PROTEÍNA
Controle
SOP
POLY4

Dry leaf yield
Rendimento
de1,2folhas secas de primavera
Rentabilidade (kg ha-1)

A aplicação de nosso produto de maneira fracionada e lateral resultou em um
aprimoramento de diversos parâmetros que aumentaram a qualidade e o rendimento
do chá.

+5%

208
208

206

216

Controle

SOP

POLY4

Análise do solo após o estudo62,63

DE PRIMAVERA (g kg-1)
345
360
368

ÁREA DE FOLHAS DE PRIMAVERA (cm2)
Controle
1.49
SOP
1.56
POLY4
1.87
AMINOÁCIDO DE PRIMAVERA (g kg-1)
Controle
22.2
SOP
22.4
POLY4
23.0
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TOMATE

Ensaios de tomate foram realiados nos Estados Unidos,
Brasil, RU, Tanzânia e Índia. Resultados combinados
dos ensaiosensaio65,66 demonstraram que o tratamento
com POLY4 superou o desempenho do KCL ou SOP,
com um aumento médio do rendimento de 18% em
comparação com KCL e 6% em comparação com SOP.
Ademais, o POLY4 foi responsável por uma melhora
dos parâmetros de qualidade dos tomates, como
um aumento de 1,3% da firmeza, o que levou a uma
vida útil mais longa, uma redução de 3,8% da acidez
titulável e um incremento de 1,6% do Brix. O resultado
foi um tomate menos ácido, com sabor mais doce.67
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O POLY4 também pode reduzir as perdas nas culturas
através de uma resistência reforçada às doenças.
O estudo de POLY4 sobre mancha bacteriana de
tomate, em parceria com a Universidade da Flórida,
demonstrou que a utilização de nosso produto
levou a uma diminuição das infecções de até
89% em comparação com outros fertilizantes.

Desempenho médio do POLY4 em comparação com outras
fontes de K

Rendimento médio (%)

O tomate é o vegetal mais consumido no mundo todo.
177 milhões de toneladas métricas (Mmt) de tomates
foram cultivados no planeta em 2016, o que representa
cerca de cinco milhões de hectares tomates plantados.
Os maiores produtores foram a China, os Estados
Unidos e a Índia.64 A União Europeia produziu cerca de
18 Mmt de tomates na safra 2016 – 2017, 40% dos quais
foram vendidos no mercado de consumo in natura.64

94

100

82
68

N+ P

KCL

SOP

POLY4

Mancha bacteriana de tomate: análise visual das folhas 68-72

Controle

KCL

SOP–M

SOP

Os Estados Unidos são um dos maiores produtores de tomate do mundo,
perdendo apenas para a China. As vendas de tomates frescos e processados
nos Estados Unidos representam mais de 2 bilhões de dólares.73
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Esse estudo de tomate,74 em parceria com a Virginia Tech, analisou
a reação de tomates frescos à utilização de POLY4 e KCL em duas
misturas de NPK (6:3:12 e 11:4:17). A mistura de NPK com KCL foi
acrescida de CaO e S. O programa de fertilização com POLY4 resultou
em maior rendimento com um aumento de até 54% em comparação
com os compostos de KCL, fornecendo paralelamente S, Mg e Ca.
As misturas compostas de S e CaO resultaram em margens líquidas e
rendimentos mais elevados. A alternativa de POLY4 gerou um acréscimo
de margem de 735 dólares por haectare em comparação com os
compostos de KCL balanceados (KCL + Ca + S).
Margem 80-81

53.5

34.8

Misturas de
KCL

Misturas
de
KCL+Ca+S

Misturas de
POLY4

47,441

Misturas de
KCL+Ca+S

AS: 23%
DAP: 7%
MOP: 20%
Gipsita: 46%
Preenchedor: 4%

48,177

Misturas de
POLY4

Ureia: 11%
AS: 23%
DAP: 9%
MOP: 28%
Gipsita: 23%
Preenchedor: 6%

TRADICIONAL

+54%
52.7

TRADICIONAL: INSUMOS
COMPOSIÇÃO DE NPK 6:3:12 NPK
(de insumo)

N: 6
P2O5: 3
K2O: 12
S: 16
15
CaO:
CI : 10

POLY4: INSUMOS
COMPOSIÇÃO DE NPK 6:3:12
NPK (de insumo)

N: 11
P2O5: 4
K2O: 17
S: 11
8
CaO:
CI : 13

Ureia: 11%
DAP: 7%
POLY4: 83%

N: 6
P2O5: 3
K O: 12
2

S: 16
MgO: 5
4
CaO: 1

CI : 3
-

POLY4: INSUMOS
Composição de NPK 11:4:17
NPK (% de insumo)

TRADICIONAL: INSUMOS
COMPOSIÇÃO DE NPK 11:4:17
NPK (% DE INSUMO)

+US$735

Margem (US$/ha)

Rentabilidade (t ha-1)

Rendimento de tomate76-79

Conteúdo dos compostos de NPK75

TRADICIONAL

A Virgínia é o terceiro maior estado produtor de tomate. Os dois primeiros
são a Califórnia e a Flórida. Os tomates são produzidos em solos planos
e litorâneos com alta deficiência de K e S. Em geral, os produtores de
tomates da Virgínia utilizam misturas de NPK contendo KCL.

N: 11
P2O5: 4

K2O: 17

Ureia: 20%
DAP: 9%
MOP: 15%
POLY4: 56%

S: 11
MgO: 3
CaO: 9
CI : 9
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COMPOSIÇÃO DE NUTRIENTES
O conteúdo de nutrientes declarado, de acordo com
o rótulo do POLY4, é 14% K2O, 19% S, 6% MgO and
17% CaO.82

Conteúdo de nutrientes da maioria dos fertilizantes
de potassa
N

A análise do rótulo declarado de um fertilizante
corresponde ao conteúdo mínimo de seus
nutrientes ou, em caso de elementos indesejáveis,
o conteúdo máximo daqueles elementos. Em geral,
é referida como uma porcentagem de peso.

K 2 SO 4 MgSO 4 2CaSO 4 2H 2 O

MgO

S

K2O

70
60
Composição de nutrientes (%)

A fórmula química do POLY4:

CaO

50
40
30
20
10
0
POLY4

Nitrato de
potássio (NOP)

Cloreto de
potássio (KCL)

Magnésio de
sulfato de
potassa (SOP-M)

Sulfato de
poio (SOP)
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SOLUBILIDADE
A solubilidade do POLY4 foi testada em uma série de temperaturas83
em comparação com a solubilidade de outros fertilizantes
comuns.84-88 O POLY4 possui uma solubilidade de 27 g L-1 sob
uma temperaturade 25°C, o que corresponde à quantidade
de POLY4 capaz de dissolver-se na camada arada de um solo
úmido e de textura média com base em uma taxa de aplicação
de 10 t ha-1. Com essa solubilidade, o POLY4 fornece de maneira
eficaz K, S, Mg e Ca nas taxas exigidas comercialmente.
A taxa de dissolução corresponde à transição de um fertilizante sólido
para a solução. Essa taxa depende principalmente de parâmetros
físicos controlados durante o processo de granulação. O POLY4 foi
comparado com o KCL, SOP e SOP-M sob uma temperatura de 20˚C.
Sua taxa de dissolução foi similar à do KCL.
Como o POLY4 é um mineral, sua dissolução resultou em uma
liberação simultânea de nutrientes. Ambos os ensaios comprovaram
a disponibilidade de todos os nutrientes, com uma dissolução quase
completa de seu conteúdo de nutrientes num período de seis horas.
A forma de apresentação do produto possuiu impacto direto n perfil
de liberação.
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As culturas foram beneficiadas por essa característica, já que
os nutrientes foram liberados em um ritmo mais compatível com
as necessidades metabólicas das plantas, acompanhando o
desenvolvimento das mesmas durante o período de crescimento.
A solubilidade do POLY4 na água (g L -1) sob uma série de
temperaturas em comparação com outros fertilizantes
comerciais 83-88
AS

Ureia

KCL

SOP

POLY4

Gesso

10000
Solubilidade (g L -1)

Todos os fertilizantes são caracterizados por sua solubilidade em
água a uma determinada temperatura.

1000

100

10

1

0

5

10
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20
Temperatura (°C)
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Síntese da solubilidade do fertilizante
comercial sob 25°C83-88

POLY4
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A dissolução do POLY4 em grânulos na água ao longo do tempo em comparação
com outros fertilizantes à base de potássio em concentração de 10 g L -1 83-88
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A porcentagem de recuperação de nutrientes foi mais elevada no ensaio
com grânulos de POLY4. Os resultados do ensaio comprovaram que
os nutrientes foram liberados dos grânulos de POLY4 em um período
de 40 horas. No caso da Polialita moída, com tamanho similar, foram
necessárias até 180 horas para disponibilizar os nutrientes.
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A velocidade de dissolução do POLY4 em grânulos ou como Polialita
moida foi testada em laboratório.89 O material foi colocado em uma
solução de água desionizada (0,5 g/500ml) para analisar o potássio,
enxofre, magnésio e cálcio dissolvido ao longo de um período.

第40个小时
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达到最佳养分
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释放量
IDEAL
EM
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LIB

A disponibilidade dos nutrientes para as plantas é tão importante quanto
o momento que se escolhe para aplicar o fertilizante. A dissolução é a
transição de um estado sólido para uma solução. Muitos fatores controlam
e influenciam esse processo, tais como a temperatura e a forma física.
Os fertilizantes precisam fornecer de maneira eficaz seus nutrientes em
um período de tempo adaptado, para que as plantas os absorvam no
momento necessário. A indústria de fertilizantes tem buscado controlar
a velocidade de dissolução através de produtos de recobrimento dos
granulos. A velocidade de dissolução do POLY4 e natural e controla de
maneira eficaz a liberação de nutrientes para as culturas, sem haver a
necessidade a utilização de outros insumos ou recobrimento.

Recuperação de nutrientes 89
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POLY4 EM GRÂNULOS
PEDRA MOÍDA
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Recuperação de nutrientes 89
Grânulos de POLY4
Pedra moída
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PERFIL DE LIBERAÇÃO DE NUTRIENTES
As necessidades de nutrientes de uma planta mudam de acordo com
seu desenvolvimento. Assim, os agricultores são obrigados a encontrar
uma alternativa de fertilizante capaz de se adaptar a essa realidade.
O POLY4 possui uma capacidade de fornecimento de nutrientes
sustentável, mais adequado às necessidades das plantas.
Usualmente a adubação, os nutrientes como nitrogênio, potássio e
enxofre são aplicados durante a fase de semeadura. Esses nutrientes
podem perder-se devido à erosão, escoamento ou lixiviação e,
conseqüentemente, tornar-se indisponíveis no fim do ciclo de vida
das plantas, quando o nível de absorção de nutrientes atinge o pico.
A liberação gradual de nutrientes é especialmente importante para as
culturas em solos arenosos, entre outros, com capacidade limitada de
reter e liberar nutrientes.
Neste estudo90, colunas de solo (30 cm de camada de solo arenoso e
argiloso) foram utilizadas para demonstrar a capacidade de liberação
de nutrientes do POLY4 e de outros produtos. O objetivo do ensaio
foi quantificar a liberação de K, S e Mg para comprovar os benefícios
adicionais da liberação controlada de nutrientes atingida através da
utilização do POLY4 com seus nutrientes variados.
O tratamento com sulfato de potássio e magnésio (SOP-M) liberou K
rapidamente e 70% do K adicionado foi removido da camada de solo
por dois volumes de chuva simulada. O solo adubado com POLY4
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também atingiu um grande pico de mobilização de K, mas durante
um período de tempo mais longo. Isso significa que gerou uma alta
disponibilidade de K e liberou nutrientes de maneira sustentável.
Uma tendência similar foi verificada no caso do Mg, com uma rápida,
porém curta, liberação de SOP-M, mas um fornecimento prolongado
de POLY4 que proporcionou um período maior de Mg disponível.
Em termos de porcentagem de Mg aplicado por cada um desses
tratamentos, o POLY4 superou rapidamente o Mg liberado pelo SOP-M.
Menos de 80% do Mg adicionado no SOP-M foi mobilizado.
Os solos tratados com POLY4 também mobilizaram mais sulfato (SO42-)
do que os solos tratados com SOP ou SOP-M. No que se refere ao K
e Mg, a adição de POLY4 gerou um pico longo e sustentável de sulfato
mobilizado. O POLY4 acrescentou apenas um pouco mais de sulfato que
o SOP-M, mas aumentou de maneira significativa o sulfato disponível.
O POLY4 forneceu uma combinação muito forte e única de liberação
prolongada de K, S e Mg com uma disponibilidade total aumentada
desses nutrientes: 115% de K adicionado (KCL = 64%) e 90% de Mg
adicionado (SOP-M = 61%). A liberação sustentável de nutrientes
permite às plantas tirar vantagem dessa disponibilidade durante um
período prolongado de tempo, suprindo suas necessidades de maneira
mais adaptada.
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Disponibilidade de nutrientes no solo 90
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EFICIÊNCIA DE
UTILIZAÇÃO DE
FERTILIZANTE
A demanda de alimentos aumentará juntamente com o
crescimento populacional. Estima-se que dobrará em 30
anos, o que equivale a uma taxa de crescimento anual de
composto de 2,4%.91 A eficácia de utilização de fertilizante
(EUF) é um conceito de extrema importância na avaliação de
sistemas de produção de culturas. A gestão de fertilizantes
e recursos hídricos, bem como o solo, podem ter impacto
significativo na EUF.92
A quantidade de nutrientes absorvida pelas plantas através
da dose aplicada pelo fertilizante pode ser utilizada para
medir o EUF. Analisamos 32 ensaioensaios, incluindo os
ealizados na Ásia (China), Europa (RU & França), América
Latina (Brasil) e América do Norte (EUA), relativos a cultivos
de alto valor e culturas extensivas, como chá, tomate,
soja, trigo, batata e milho. A normalização da absorção de
nutrientes com relação ao fornecimento de KCL demonstrou
o valor dos tratamentos de fertilização de POLY4 em termos
de absorção de micro e macronutrientes.
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A absorção de macro nutrientes em comparação com KCL93
N

N+P
-2%

P

-1%

+7%

K

-11%

+11%

Ca

+5%

+26%

Mg

+2%

+23%

S

-3%

+31%

N + P + KCL

N + P + POLY4
+13%

A absorção de micronutrientes em comparação com KCL94
B

N+P
+11%

N + P + KCL

N + P + POLY4
+12%

Mn

-5%

+14%

Zn
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Cu
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Fe
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Al
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Os resultados dos ensaioensaios comprovaram que o POLY4 forneceu
seus nutrientes por um período mais prolongado. O POLY4 promoveu
a liberação de nutrientes e permitiu e auxiliou uma absorção de
uma ampla gama de macro e micronutrientes, gerando um suporte
nutricional adequado para as culturas estudadas.

rendimentos entre 7% e 28% mais elevados em comparação com
alternativas de KCL.
O POLY4, com seu baixo nível de cloro, forneceu nutrientes como K,
S, Mg e Ca à safra, influenciando e melhorando a qualidade da cultura
de Solanaceae.

Um ensaioensaio á campo de adubação balanceada,95 realizado em
parceria com a Universidade de Kentucky, comparou um tratamento à
base de POLY4 com o plano de adubação convencional da região local
incluindo um perfil de nutrientes comparável.

Tratamento

O tratamento que possui o POLY4 em sua compoasição, aumentou
o caule e a biomassa das folhas da cultura da família Solanaceae.
A absorção de nutrientes estimulou a biomassa, resultando em

Biomassa 96,97
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REDUÇÃO DE
DOENÇAS
Uma boa condição nutricional das culturas auxilia em
diversas funções de defesa fisiológica e imunológica.98
A redução do potássio nos tecidos das plantas leva a:

O nitrogênio é um dos componentes
essenciais das proteínas, desenvolvimento
das plantas e qualidade.

N

O fósforo é fundamental para a
fotossíntese, respiração e transferência
de energia.

P

O potássio auxilia no metabolismo,
regulação e estresse hídrico e melhora
a resistência imunológica e a saúde
das plantas.

K

• Degradação de rendimento e qualidade;
• Risco de acamamento;
• Utilizacão ineficaz de nitrogênio;
• Suscetibilidade à seca e/ou frio.99
POLY4 auxilia no aumento da resistência das
plantas às doenças, resultando em uma cultura
mais saudáve100-102

O POLY4 reduziu a gravidade
de ataques de fungos no milho
em até 71% em comparação
com KCL.

A incidência de mancha foliar
em tomates caiu 48% em
comparação com KCL.
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O enxofre é um componente fundamental
das proteínas (por exemplo, enzimas). Ele
estimula o rendimento e o conteúdo de
proteínas nos cereais.

S

O cálcio é importante para a estrutura e
integridade das células, bem como para o
transporte de nutrientes na parede celular
das raízes.

Ca

O magnésio é um dos componentes de
várias enzimas e um elemento essencial
da clorofila.

Mg
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No segundo ano desse ensaio em parceria com a
Universidade da Flórida, tratamentos de fertilizante foram
incorporados ao solo logo de início. As plantas foram inoculadas
com mancha bacteriana 53 e 67 dias após o plantio. A
gravidade da doença e a altura das plantas foram analisadas 64
e 98 dias após o transplante. Várias fontes de fertilizantes foram
utilizadas para aplicar uma série de combinações de K, S, Mg
e/ou Ca.104-106
103,

Gravidade da mancha bacteriana
Gravidade da mancha
bacteriana (% normalizada)

Nós analisamos a eficácia do POLY4 em manchas bacteriana
na cultura de tomate causadas pela bactéria Xanthomonas.
Essa doença afeta o rendimento e a qualidade dos tomates em
muitos países líderes no cultivo da planta.

100.0

Controle

KCL

•

O POLY4 forneceu potássio, enxofre, magnésio e cálcio,
assegurando a redução mais alta de infecção.

Gravidade da mancha
bacteriana (% normalizada)

O fornecimento de potássio reduziu de maneira
significativa a gravidade da mancha bacteriana;
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Nesse ensaioensaio de adubação NPK concluímos que:

•
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FORÇA DE
ESMAGAMENTO
A força de esmagamento do POLY4 e outros fertilizantes

Ensaios demonstraram que o POLY4 possui uma força de
esmagamento de 6,5 kgf108, ideal para o manuseio, distribuição e
disseminação no campo. Essa força significa que o POLY4 pode
ser disseminado através da utilização de um spinner em até 900
rpm e também distribuidores a ar.

10
9
Força de esmagamento (kgf)

A força de esmagamento de um fertilizante indica se o fertilizante
pode ou não ser aplicado através demaquinas agrícolas
convencionais. Uma força de esmagamento maior que 3 kgf
é recomendada107 para assegurar que o fertilizante resistirá ao
estresse ao qual será submetido durante o transporte e
a aplicação.
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UMIDADE RELATIVA CRÍTICA (URC)
A (URC) de um fertilizante corresponde ao valor da umidade relativa
acima do qual um fertilizante absorverá a umidade e abaixo do qual ele
não absorverá a umidade. A absorção de água influencia a propensão
ao emperamento, o que leva à dificuldades de manuseio e distribuição.
O gráfico abaixo, através do qual a URC é determinada, compara o
POLY4 sem revestimento com KCL com revestimento. Os valores da

URC são de 70% para MAP, DAP, KCL e ureia, e os mais baixos —
cerca de 55% — para misturas.109
O POLY4 sem revestimento tem uma URC de 70%. Esse valor é similar
ao de outros produtos de substituição como o KCL (72%), o que
tranqüiliza os misturadores e cultivadores quanto ao prazo de validade
do produto.

Recipiente com umidade e umidade relativa de POLY4 sem revestimento e KCL com revestimento medido sob uma
temperatura de 25°C110
POLY4 sem revestimento
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ÍNDICE SALINO
A maioria dos fertilizantes são sais compostos de macro e micronutrientes
que, ao serem aplicados ao solo, resultam em um aumento da pressão
osmótica da solução do solo. Os efeitos osmóticos e o potencial de
degradação de culturas variam de acordo com o fertilizante. Eles são
medidos em comparação com um composto de referência padrão, o nitrato
de sódio, resultando em uma proporção chamada índice salino.111
O método Jackson112 (1958) corresponde ao padrão atual do setor e foi
utilizado para analisar uma série de fertilizantes de potassio. Os resultados
de sete laboratórios independentes demonstraram que POLY4 possui um
índice salino menor do que o KCL, SOP e o SOP-M.113
O índice salino relativamente baixo do POLY4 auxilia a planta na absorção
de água e nutrientes contidos na solução do solo.
Índice salino (IS) +/- desvio padrão para KCL, SOP, SOP-M
e POLY4 usando o método de Jackson (1958)113
Índice salino

130±11

KCL
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97±26

SOP

80±23

SOP-M

76±15

POLY4

ENSAIO DE
DISSEMINADOR
De maneira geral, os fertilizantes são aplicados através da
utilização de Distribuidores de disco duplo para assegurar
uma distribuição homogênea dos nutrientes necessários.
Uma distribuição ineficaz leva a uma aplicação heterogênea
do fertilizante, resultando em faixas de plantas com
deficiência de nutrientes e, conseqüentemente, um prejuízo
para o rendimento do agricultor.
Os grânulos de POLY4 foram testados com distribuidores
de disco duplo114, programados para aplicação em 24 e 36
metros. A medida aplicada à uniformidade de aplicação é o
coeficiente de variação (CV). Um CV de mais de 20% resulta
em faixas na cultura. Assim, a distribuição heterogênea
aumenta o custo de produção da cultura devido a uma
queda de rentabilidade e ações corretivas decorrentes.
Um CV baixo é sinônimo de distribuição homogênea do
fertilizante. Os resultados dos ensaios de disseminação do
POLY4 estavam abaixo do limite de tolerância de 20% com,
por exemplo, grânulos de 3mm com CV de 5,52%. O padrão
de disseminação de qualidade do POLY4 reduz o risco de
gastos adicionais.
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Conteúdo relativo (%)

Resultados de disseminação dos grânulos de POLY4 em 24 e 36 metros114
Limites máximos aceitáveis
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Distribuição de tamanho de partículas115

Quantia coletada (%)

O tamanho de partículas consistente
também é importante para as práticas
de fertilização, resultando em uma
disseminação ideal e evitando a
segregação de sacos e misturas.
Um padrão reduzido de grau de
grânulos de POLY4 permite que sejam
fabricados com diâmetro de 2 mm
a 4 mm. Essa homogeneidade do
tamanho das partículas é essencial
para a disseminação do fertilizante
e para o preenchimento das
especificações do consumidor.
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COMPATIBILIDADE EM MISTURAS
A compatibilidade do POLY4 é fundamental, já que muitos
fertilizantes são vendidos em misturas. Em geral, produtos
incompatíveis resultam em tendência ao empedramento, que é
afetado pela umidade, tamanho e formato da partícula, composição,
duração de armazenamento, temperatura e pressão.
A mistura de fertilizantes necessita de uma avaliação prévia da
compatibilidade de todos os ingredientes para evitar o risoco do
empedramento e garantir a segurança e qualidade da mistura. O
Centro de Desenvolvimento Internacional de Fertilizantes (IFDC, a
sigla em inglês) é uma insituição especializada e reconhecida do
setor. Através da utilização de uma gama ampla de misturas usuais
de fertilizantes, o IFDC levou a cabo ensaios avançados com o
POLY4 para determinar a sua compatibilidade com misturas.116
Os ensaios ocorreram em um período longo para reproduzir
condições industriais.117 Os materiais foram combinados e
misturados com o intuito de fazer com que a amostra total (100
gramas) preenchesse dois terços de uma garrafa de vidro de 200
ml. Então, as amostras foram vedadas e colocadas em um forno
de convecção sob uma temperatura de 30°C por 30 dias. Os
compostos/misturas passaram por inspeção diária para verificar
a existência de sinais de incompatibilidade. As análises químicas
dos materiais testados foram realizadas em conformidade com os
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Análise
visual

Classificação
de
compatibilidade

Seco e fluido

Compatível

Úmido e
fluido

Compatível

Úmido e sem
fluidez

Compatibilidade
reduzida

Molhado e
sem fluidez

Incompatível

Compatível

Nitrato de amônia
Compatibilidade reduzida

Nitrato de amônia e cálcio
Incompatível

Sulfato de amônia
Ureia
Superfosfato simples/triplo
Fosfato monoamônico
Fosfato diamônico
Cloreto de potássio
Nitrato de potássio

Fosfato rochoso
Kieserita
Sulfato de potássio

métodos da Associação Oficial de Química Analítica (AOAC, a sigla em inglês.
Após o fim dos ensaios,118 verificou-se que todas as misturas mantiveram-se
fluidas durante o período de avaliação. Os resultados comprovaram que o
POLY4 é um insumo compatível com misturas de fertilizantes NPK.
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UTILIZAÇÃO DO POLY4 EM COMPOSTOS
O prazo de armazenamento de uma mistura de fertilizante pode ser
estimado através do ensaio de emperamento acelerado.119 A inclusão
do POLY4 em compostos de NPK granulados através de vapor reduziu
o empedramento e aumentou a resistência, testada por meio da técnica

com pequenos sacos. Os resultados mostraram que a utilização de
POLY4 em compostos resultou em uma vida útil de armazenamento
mais elevada, adaptada às necessidades de misturadores e
cultivadores.

Material testado120

Propensão ao empedramento121

Opção 1: com ureia-DAP-KCl -POLY4
Taxa de
nutrientes

2:1:1

Grau

Material (g)
Ureia

DAP

KCI-

POLY4

26.5-13.3-14.4

46.3

29.7

23.9

0.00

24.2-11.9-12.0

42.6

26.4

16.7

14.2

19.3-9.8-10.0

33.5

21.7

8.6

36.1

16.5-8.2-8.3

28.8

18.2

2.4

50.7

Empedramento (%)

-

Opção 2: com AN-DAP-KCl--POLY4

1:1:1

Grade

AN

DAP

KCI-

POLY4

19.0-16.3-15.8

37.4

36.1

26.4

0.00

17.0-16.0-17.5

31.8

35.6

28

4.8

14.1-14.5-14.0

24.8

32.3

17.7

25.3

10.5-9.8-10.8

19.8

21.8

6.3

52.1

Empedramento (%)
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RESISTÊNCIA À ABRASÃO
A resistência ao manuseio é importante o transporte e uso do produtos
na aplicação a campo. A redução da deterioração resulta em um
aprimoramento dos padrões de aplicação, um fator capaz de auxiliar
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no ganho econômico das operações agrícolas. A inclusão de POLY4
em ureia granuladas com vapor e compostos de NAM-NPK reduz a
degradação decorrente da abrasão a quase zero.122
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TENDÊNCIA À
REDUÇÃO DE PÓ
Os fertilizantes que produzem pó tornam o manuseio difícil e não
são apreciados por fabricantes, misturadores e clientes. A poeira
acarreta riscos de inalação, graves para a saúde, e prejudica a
manipulação dos fertilizantes. A maior superfície específica do
pó pode absorver mais umidade, o que leva a um aumento da
propensão ao empedramento. O resultado é uma vida útil reduzida.
O POLY4 reduziu de maneira significativa a poeira em compostos
de NPK granulados através de vapor de água. Em um composto de
ureia-NPK granulado através de vapor, a adição de ~50% de POLY4
diminuiu a poeira em 82%. O POLY4 reduziu a propensão à pó em 24%
no caso de produtos de AN-NPK granulados através de vapor.123, 124

Propensão à pó do produto (mg kg -1)123,124
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POLY4 SUSTENTABILIDADE

FORNECIMENTO DE NUTRIENTES
Para cultivar plantas saudáveis e garantir o rendimento e
qualidade das safras, é preciso, antes de mais nada, um solo
rico em nutrientes. Com quatro dos seis macronutrientes
(potássio, enxofre, magnésio e cálcio) fundamentais, os planos
de fertilização com POLY4 possuem melhores resultados – os
agricultores conquistam uma rentabilidade de cultura mais
elevada e uma melhora na qualidade da estrutura do solo.
Tudo isso através da utilização de um só produto.
O POLY4 é um fertilizante natural composto de uma ampla
gama de nutrientes e com baixo teor de cloro, aceito para
utilização em agricultura orgânica. Esses nutrientes também

ficam disponíveis durante um período mais longo, adaptado
às necessidades de absorção de nutrientes das plantas. A
utilização do POLY4 proporciona aumento de qualidade de
tanto de culturas de alto valor agregado como cultivos
e extensos.
A utilização de POLY4 como fonte de nutrientes ajuda a
melhorar a qualidade da cultura e é mais eficiente e eficaz
para os agricultores. Além disso, agrega valor através de um
potencial de margens econômicas elevado.

Fertilizantes
convencionais

Necessidades da
planta em termos
de nutrientes

POLY4
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PAPEL DO CA NO SOLO

Em geral, aplica-se cálcio, calcário ou gipsita para recuperar
os solos sódicos, já que o cálcio é capaz de deslocar o
sódio. Combinado com uma quantidade suficiente de
água (através de chuva ou irrigação) para remover o sódio,
os solos sódicos pode ser recuperados e se tornarem
novamente terra arável. Em um ensaio em estufa125 na China,
o POLY4 foi capaz de mobilizar o sódio contido no solo,
resultando em uma remoção mais eficaz do elemento em
comparação com o mesmo peso de gipsita.

50

Total acumulado de sódio no solo

Média de sódio na água (mg pot -1)

Solos com níveis elevados de sódio de troca (Na), que
impedem o crescimento das plantas, são chamados solos
sódicos. Um solo é considerado sódico quando o índice
de absorção de sódio (IAS) é superior a 15. Esse índice é
calculado através da quantidade de cátions de sódio em
comparação com os cátions combinados de magnésio e
cálcio. Em condições desse tipo, a estrutura e a drenagem
do solo são deficitárias, pois as partículas de argila são
dispersadas pelo sódio. Conseqüentemente, esses solos
podem formar uma crosta dura. Além disso, as plantas têm
dificuldade em extrair água e absorver os nutrientes contidos
no solo devido à alta salinidade.

POLY4
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A erosão do solo causa a perda de nutrientes e uma poluição mais
elevada dos lecóis freáticos. Na UE, a erosão do solo causada pela
água afeta 115 milhões de ha de solo, resultando em uma perda total
de 970 milhões de toneladas métricas (Mmt) por ano. O tipo mais grave
de erosão atinge 10,5% da área total e gera custos de 1,26 bilhões de
euros por ano.126

O cálcio contido
no POLY4 ajuda a aumentar a59
força de tensão e
+40%
resistência à compactação.127 Uma maior força de tensão impede a
movimentação do solo e a resistência à compactação mantém uma
36
estrutura porosa do32
solo, que permite a drenagem da água no solo ao
23
invés do escoamento.

Força de tensão do solo (kPa)

Resistência do solo à compactação
(youngs modulus MPa)128
-1
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5
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Taxa de aplicação do POLY4 (t ha )
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PH DO SOLO
A manutenção do pH do solo dentro dos limites desejáveis é importante
para que os nutrientes permaneçam disponíveis na medida ideal e,
conseqüentemente, para que as plantas se desenvolvam. O POLY4
não influi no pH do solo, a menos em caso de redução de condições
capazes de transformar sulfatos em enxofre elementar, ou em que o
solo possua níveis significativos de alumínio. O alumínio pode reagir aos

cátions e, em caso de liberação na solução do solo, causar uma reação
química que afete o pH.

Efeito no solo em termos de disponibilidade de nutrientes129

pH do solo na água após o ensaio de cultura130

Fornecido pelo POLY4

Nível alto
de acidez

O POLY4 não parece ter efeitos no pH do solo, seja qual for a dose
aplicada de K 2O; nenhum dos resultados de pH do solo indicaram uma
diferença significativa em relação à situação anterior à fertilização.

Não fornecido pelo POLY4
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CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DO SOLO (CE)
Fertilizantes são sais solúveis capazes de aumentar a salinidade da
água do solo, aumentando, assim, a CE do solo. Estudos demonstraram
que o POLY4 e outros fertilizantes foram responsáveis por um aumento
da CE do solo (medida depois da colheita, no pico das taxas de
aplicação). Porém, de maneira alguma esse aumento foi alto o suficiente
para causar danos às culturas.

Foi levado a cabo um estudo131,132 sobre uma série de culturas sensíveis
à salinidade, com o intuito de analisar o efeito da aplicação de POLY4
na CE do solo. Os resultados demonstraram que mesmo em casos de
aplicação de doses elevadas de K 2O, a CE não ultrapassou o nível de
tolerância um grande número de culturas sensíveis.

Efeito de POLY4 na CE do solo
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PEGADA DE CARBONO REDUZIDA
Com o crescimento, urbanização e industrialização da população
mundial, a terra arável per capita diminui e é necessário produzir uma
quantidade maior de alimentos em cada hectare. Por sua vez, isso
leva à uma demanda maior de nutrientes para as plantas. Os fertilizantes
são uma das principais maneiras de garantir a rentabilidade das terras
agrícolas e enfrentar o desequilíbrio futuro entre oferta e demanda
de alimentos.
No entanto, a aplicação de fertilizantes é uma fonte significativa
de emissão de gases do efeito estufa (GEE). O uso cada vez mais
disseminado de fertilizantes torna necessário um aumento da eficacia
dos mesmos, bem como a escolha de tipos que contribuam para a
redução de emissão de GEE.

O POLY4 resulta em um baixo nível de emissões CO2 e é mais ecológico
do que a grande maioria dos fertilizantes e adubos fonte de potássio.
Isso se deve ao método de produção sustentável do POLY4. As
emissões de CO2 decorrentes da fabricação de POLY4 são de apenas
7% em comparação com o SOP e 15% em comparação com o KCL.
Tomemos como exemplo o estudo de três anos sobre algodão133, em
parceria com a Virginia Tech nos Estados Unidos. Ele comprovou que
a utilização de POLY4 em um tratamento de fertilizantes aumentou o
rendimento em 18% (consulte a página 22 deste manual) e reduziu
as emissões de CO2 em cerca de 51% em comparação com a
alternativa utilizando KCL. Os resultados mostraram que, com POLY4,
os agricultores podem conquistar uma sustentabilidade não somente
econômica, mas também ambiental.

Emissões de CO2 de POLY4 em comparação com outros fertilizantes134 (kg t -1 de fertilizante)
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BAIXO CLORO
As plantas absorvem uma quantidade bastante elevada de cloro em
forma de Cl- do solo. Ele é fundamental para a fotossíntese, ajuste
osmótico e luta contra doenças das plantas. O cloro é aplicado através
de um dos fertilizantes de potassio mais comuns, o KCL, que possui
um conteúdo de 48% de Cl-.
Porém, concentrações elevadas de cloro podem causar problemas de
toxicidade nas culturas e, conseqüentemente, reduzir os rendimentos.
A toxicidade também é responsável pela queda de folhas e a morte de
culturas sensíveis ao cloro.
Algumas culturas precisam ser adubadas com uma grande quantidade
de potássio para atingir um nível de rendimento ideal, mas sofrem com
o impacto negativo do cloro contido no fertilizante. A uva e as frutas
cítricas possuem sensibilidade à toxicidade do cloro. Ele se acumula
nas folhas e isso acarreta em quedas sob temperaturas baixas e até
a morte.

determina a qualidade da batata frita. Quando o KCL foi parcial ou
totalmente substituído pelo POLY4 como fonte de K, a matéria seca
da batata aumentou consideravelmente, resultando em uma bata de
melhor qualidade.
Peso específico da batata (% de MS)
Ensaio em Minnesota, EUA (2016)136

Tratamento

Matéria seca (%)

KCL+gypsita

18

KCLP+Ca+Mg+S

19

KCL+POLY4 (50:50)

19

POLY4

20

Estudos135 demonstraram que um fertilizante de polialita com baixo
nível de cloro como o POLY4 aumenta a qualidade e o rendimento
de culturas sensíveis ao cloro. Um exemplo é a matéria seca (MS) do
tubérculo de batata, que pode diminuir em caso de aplicação de cloro
através de KCL. A matéria seca é um componente fundamental que
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POLY4 – CONTEÚDO DE NUTRIENTES
Q: O que é o POLY4?
A: POLY4 é o nome comercial do produto da Anglo American, criado a partir de um minério natural chamado polialita.
Ele contém quatro dos seis principais macro nutrientes que todas as plantas precisam para crescer: potássio, enxofre,
magnésio e cálcio. Sua fórmula química é K 2SO4MgSO42CaSO42H2O.

Q: Qual é o conteúdo exato de nutrientes do POLY4?
A: Os quatro macro nutrientes do POLY4 são 14% K 2O, 17% CaO, 6% MgO and 19% S, com base em um conteúdo de polialita
de 90% do minério.

Q: Por que o conteúdo de nutrientes declarado do POLY4 não soma 100%?
A: A composição declarada é baseada em um conteúdo de polialita de 90% do minério. Os 10% restantes são anidrita,
magnesita, kieserita, hexahidrita, szaibelyita, gipsita, halita, mica e singenita.
A composição declarada no rótulo de um fertilizante corresponde ao conteúdo mínimo de seus nutrientes. Em geral,
corresponde a uma porcentagem de peso. O valor de nutrientes é expressado em unidades para permitir uma comparação
justa de conteúdo de nutrientes entre diferentes fertilizantes.
A composição elementar de K, Ca, Mg, S, H e O da polialita pura é de 12.9, 13.3, 4, 21.2, 0.7 e 47.8.

Q: O que significa o nível médio de 90% de polialita?
A: O POLY4 é feito de polialita, um minério natural proveniente de extração subterrânea. Após uma série de testes, indicamos
que a composição típica de nosso produto será de 90% de polialita.
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CONTEÚDO DE NUTRIENTES CONTÍNUO...
Q: Por que o potássio (K) contido no POLY4 é bom para as plantas?
A: O potássio tem um papel preponderante: ativa diferentes enzimas; mantém um nível ideal do PH celular; influencia
a fotossíntese e o transporte do açúcar, nutrientes e água; faz a síntese de proteínas e amido e melhora a qualidade
da cultura.

Q: Por que o magnésio (Mg) contido no POLY4 é bom para as plantas?
A: O magnésio reforça a absorção de uma ampla gama de nutrientes; é um componente da clorofila e, por isso, afeta a
fotossíntese; tem papel preponderante nas reações de transferência de energia e, assim, influencia a respiração.

Q: Por que o cálcio (Ca) contido no POLY4 é bom para as plantas?
A: O cálcio influencia o metabolismo do nitrogênio e a absorção de potássio; o alongamento e a divisão celular; o transporte de
carboidratos e nutrientes, estimulando assim o crescimento das raízes e a qualidade da cultura.

Q: Por que o enxofre (S) contido no POLY4 é bom para as plantas?
A: O enxofre é um componente de três aminoácidos e da coenzima A, influenciando assim a síntese de proteínas e ácidos
graxos; ele mantém um nível ideal da proporção de N e S e do teor proteico; ele também influencia o teor de clorofila e
ferredoxina, incitando a redução de nitrato e sulfato e, consequentemente, melhora a qualidade da cultura.
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CONTEÚDO DE NUTRIENTES CONTÍNUO...
Q: O POLY4 contém enxofre demais?
A: O POLY4 fornece o enxofre na forma de sulfato, tornando-o disponível para as plantas. Nossos testes em culturas
demonstraram que o enxofre fornecido resulta em melhorias em termos de qualidade e rentabilidade. Também verificamos
resquícios duráveis de nutrientes no solo através da utilização de POLY4. Assim, a safra seguinte também beneficia da
adição de enxofre. O sulfato é um nutriente vegetal e não resulta em impacto tóxico no meio ambiente ou possui qualquer
implicação negativa para o solo ou a planta em si.

Q: Quais são os benefícios dos micro nutrientes contidos no POLY4?
A: O POLY4 contém traços de oito micro nutrientes:
•

Boro (B): divisão celular e metabolismo de regulação de carboidratos;

•

Cobre (Cu): importante para a produção do tubo polínico, estrutura e função da parede celular, bem como das vias
respiratórias e fotossintéticas;

•

Ferro (Fe): um fator auxiliar fundamental para uma série de reações redox celulares; importante para as vias
metabólicas de transporte de energia da mitocôndria e do cloroplasto;

•

Manganésio (Mn): fundamental para a redução de nitrato e parte das enzimas fotossintéticas regulatórias;

•

Molibdênio (Mo): fator auxiliar essencial de enzimas para a conversão de nitrato para aminoácidos e P inorgânico para
P orgânico;

•

Selênio (Se): protege de uma variedade de tensões abióticas como o frio, a seca, o dessecamento e a tensão metálica;

•

Estrôncio (Sr): suplementa a absorção de cálcio;
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•

Zinco (Zn): um componente de enzimas envolvidas na fotossíntese e formação de açúcar e proteínas, síntese de DNA
e regulação de genes.

Q: Qual é a quantidade de sódio e cloreto presente no POLY4?
A: Nossa composição inclui um conteúdo de halita médio de 3,07% contendo 1,2% de sódio e um conteúdo médio de 1,9%
de Cl-.

Q: Qual é o conteúdo de metais pesados do POLY4?
A: O POLY4 não contém metais pesados. É um material natural que contém elementos benéficos como boro, cobalto, selênio,
estrôncio, cobre, ferro, manganésio, molibdênio, zinco e sódio. Testes do POLY4 para determinar a presença de alumínio,
vanádio, tálio, berílio e prata tiveram resultado negativo.

POLY4 – FORNECIMENTO DE NUTRIENTES
Q: Sob qual forma os nutrientes são fornecidos no POLY4?
A: A estrutura da polialita é cristalina e, em solução, os cátions são K+, Mg2+ and Ca2+ e o ânion é SO42-. O enxofre é o SO42-,
assim, as plantas o absorvem sob a forma de ânion. Todos os nutrientes contidos no POLY4 estão disponíveis para
absorção imediata das plantas através das raízes.
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FORNECIMENTO DE NUTRIENTES CONTÍNUO...
Q: Qual é o perfil de disseminação de nutrientes do POLY4?
A: Para perpetuar a qualidade e a rentabilidade das culturas, deve-se manter um nível mínimo de nutrientes no solo. Os dados
provenientes de nossos testes agronômicos indicam que os nutrientes do POLY4 (potássio, magnésio, cálcio e enxofre) são
liberados gradativamente, o que corresponde melhor às necessidades de aborção das plantas.

Q: Há uma diferença em termos de nutrientes entre os vários tipos de POLY4: grânulos, micro grânulos, pó ou
moído?
A: Todos os tipos de POLY4 possuem a mesma composição mínima de nutrientes.

Q: Há algum risco de liberação de sulfato de cálcio (gipsita), impedindo assim a aborção de nutrientes por parte
da planta?
A: Tanto o POLY4 quanto a gipsita contêm cálcio e sulfato de enxofre, mas apenas 27% dos componentes do POLY4 são os
mesmos da gipsita.
Os resultados dos nossos testes revelaram a importância do cálcio (Ca) e do enxofre (S) para a estrutura do solo e a nutrição
das culturas. Os dados também demonstraram que a utilização de POLY4 resulta em aborção otimizada de Ca e S.
O POLY4 é aproximadamente cinco vezes mais solúvel que a gipsita. Se o POLY4 for utilizado em doses agronômicas
recomendáveis e sob condições de solo normais, não ocorrerá liberação.
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FORNECIMENTO DE NUTRIENTES CONTÍNUO...
Q: Já que o POLY4 introduz cálcio no solo, há risco de formação de fosfato de cálcio, paralisando assim o fósforo
de nutrientes da cultura?
A: Uma série de testes levados a cabo em terras agrícolas indicam que as culturas não sofrem de carência de fósforo. Pelo
contrário, nossos testes em culturas nos fornecem provas de uma absorção de nutrientes otimizada.

POLY4 – CARACTERÍSTICAS
Q: Qual é a resistência ao esmagamento dos grânulos de POLY4?
A: Os grânulos de POLY4 possuem uma resistência ao esmagamento mínima de 6,5 quilogramas de força.

Q: Qual é a umidade relativa crítica do POLY4?
A: A umidade relativa crítica (URC) corresponde ao valor da umidade relativa do ar ambiente acima do qual um fertilizante
absorverá a umidade e abaixo do qual ele não absorverá a umidade. Isso é importante para evitar o emperamento no
fertilizante, tornando difícil seu manuseio e utilização. O POLY4 sem revestimento tem uma URC de 70%. Outros produtos
como o KCL tem uma URC similar (72%).
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POLY4 – CARACTERÍSTICASS CONTÍNUO...
Q: Qual é a solubilidade do POLY4?
A: O POLY4 possui uma solubilidade de 27 g L-1 a 25°C. Com essa solubilidade, o POLY4 fornece de maneira eficaz K 2O, MgO,
CaO e S nos níveis comercialmente exigidos.
Como o POLY4 é um mineral, sua dissolução resulta em uma liberação simultânea de nutrientes. A taxa de dissolução
corresponde à transição de um fertilizante sólido para uma solução. Essa taxa depende principalmente de parâmetros
físicos controlados durante o processo patenteado de granulação. O resultado é uma taxa de dissolução que favorece o
abastecimento de nutrientes, auxiliando assim o desenvolvimento das plantas durante toda a fase de crescimento.

POLY4 – SUSTENTABILIDADE
Q: Qual é a diferença entre o POLY4 e os outros fertilizantes de potassa?
A: Potassa é o nome genérico de uma gama de minérios compostos de potássio e produtos industriais, incluindo cloreto de
potássio (K 2O), sulfato de potássio (K 2SO4) e polialita (K 2Ca2Mg(SO4)4·2(H2O)). O POLY4 é diferente da maioria dos fertilizantes
de potassa porque é feito de um minério natural, sem passar por nenhum processamento químico. Por essa razão, o POLY4
possui o selo orgânico e é composto de micronutrientes. Além disso, a principal característica que difere o POLY4 do cloreto
de potássio (KCI) é seu baixo nível de cloro.

Q: Qual é o índice salino do POLY4?
A: Os resultados provenientes de sete laboratórios independentes que utilizaram o método Jackson contemporâneo
indicam que o índice salino do POLY4 é de 76. Os resultados do KCL foram de 130, do SOP de 97 e do SOP-M de 80.
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Q: O POLY4 afeta o ambiente do solo, particularmente o nível elevado de sulfato?
A: Pesquisas históricas indicam que nutrientes como o cálcio e o magnésio podem ser benéficos, sobretudo no que se refere
às propriedades físicas e químicas do solo. Como esses nutrientes estão presentes na composição do POLY4, o ambiente
do solo é enriquecido durante uma estação e mais além.
O POLY4 contém enxofre sob a forma de sulfato. Esse cátion solúvel não se acumula no solo. Ele se desloca juntamente
com a drenagem de água. Uma análise independente do risco ambiental concluiu que o POLY4 não apresenta riscos.

Q: O PH neutro do POLY4 é importante?
A: O POLY4 é um fertilizante de PH neutro e não afeta o PH do solo, seja qual for a quantidade utilizada. A utilização de POLY4
juntamente com outros fertilizantes pode resultar em uma redução da acidez proveniente de outras fontes de nutrientes,
como o sulfato de amônia.

Q: O POLY4 pode ser utilizado na agricultura orgânica?
A: Sim. O POLY4 é feito de um minério natural e possui o certificado necessário para ser utilizado na agricultura orgânica
concedido pela Associação Britânica do Solo e Agricultores e Produtores Orgânicos. As fazendas que já possuem
o certificado concedido pela Associação Britânica do Solo e Agricultores e Produtores Orgânicos não precisam de
autorização prévia para utilizar o POLY4. No entanto, a utilização do produto necessita de justificativa, que pode ser
verificada em caso de auditoria.

64

POLY4 — DESEMPENHO
POLY4 PERGUNTAS
GLOBAL
MAIS
DOS
FREQÜENTES
CULTIVOS

POLY4 – MANUSEIO E UTILIZAÇÃO
Q: Como se dá o manuseio do POLY4?
A: Resultados de testes mostram que o POLY4 tem uma resistência ao esmagamento suficiente (6,5 Kgf) durante todo o
processo de fabricação, manuseio e carregamento. Nosso produto possui qualidade premium, o que significa que tem
baixa tendência empedramento com uma URC de 70% e é compatível com outros fertilizantes de tipo NPK. O agricultor,
que adquire o produto na última etapa da cadeia de abastecimento, receberá grânulos de POLY4 com um prazo de validade
extenso, durável e adaptado a métodos de distribuição a lanço de até 36m de distância.

Q: O POLY4 é inflamável?

A: Não. O POLY4 não contém materiais químicos sintéticos como os fertilizantes a base de nitrogênio, fabricados
quimicamente, tais como ureia ou nitrato de amônia. Como o POLY4 é composto unicamente de materiais naturais, a
probabilidade de pegar fogo é quase zero.

Q: O POLY4 pode ser utilizado com outros fertilizantes? Ele funciona na maioria das plantas de tipo NPK?
A: Fornecedores independentes asseguram que o POLY4 pode ser utilizado como ingrediente em misturas de grânulos, NPK
compactado com granulação obtida através de vapor, juntamente com ureia, DAP, fosfato natural, nitrato de amônia e KCL,
posto que é compatível física e quimicamente. Enfatizamos que as misturas de POLY4 podem ser adaptadas aos prazos de
validade impostos pelo setor.
Testes levados a cabo pelo IFDC comprovaram a compatibilidade do POLY4 com a produção de NPK em misturas de
granulos, complexas e complexas/compostas. A alta densidade de nutrientes do POLY4 faz dele um insumo ideal para a
transformação de misturas padrão de NPK em misturas de NPK+ para promover uma fertilização equilibrada e homogênea.
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Q: Qual será o impacto da abrasão resultante do uso de POLY4 em nossas máquinas?
A: A medida aplicada ao processamento de minerais é o índice de abrasão (IA). A polialita utilizada na produção de POLY4
possui um índice de IA de 0,002, ou seja, duas ordens de magnitude mais baixo do que a maioria dos materiais comuns.
Isso se dá porque há uma ausência de quartzo ou sílica/silicatos na composição da polialita.

Q: Devo aplicar uma dose quatro vezes maior de POLY4 em comparação com a dose padrão de KCl?
A: Recomendamos que o plano de fertilização do agricultor seja elaborado por conselheiros habilitados. As melhores
soluções agronômicas e econômicas tiram vantagem máxima de cada componente do planto de fertilização, seja ele um
componente direto, parte de uma mistura ou composto complexo.
O cloreto de potássio, também conhecido como KCl, é uma fonte de nutriente único e possui 60% de K 2O. O POLY4, por sua
vez, é uma fonte de nutrientes múltiplos cuja composição é 14% K 2O, 6% MgO, 17% CaO e 19% S.
Através de uma bateria de testes, pudemos comprovar que, de acordo com as conclusões decorrentes do gráfico de
índice K, a utilização de menos K na aplicação direta e de misturas de POLY4 tem resultados mais positivos. Os planos
de fertilização de culturas não fornecerão apenas potássio (K 2O), mas também outros macronutrientes como magnésio e
enxofre. Assim, não é possível comparar o KCL com o POLY4. Tendo isso em vista, há pouca diferença entre o peso de
fertilizante exigido para cada plano.

Q: Posso aplicar POLY4 a lanço em faixas de 24m a 36m?
A: A medida aplicada à uniformidade de aplicação é o coeficiente de variação (CV). Quando o CV é baixo, isso significa que
a distribuição do fertilizante foi feita de maneira mais homogênea. Um CV de mais de 20% resulta em faixas na cultura.
A distribuição heterogênea aumenta o custo de produção da cultura devido a uma queda de rentabilidade e ações
corretivas decorrentes.
Testes de distribuição demonstraram que o POLY4 pode ser aplicado em ambas distâncias, 24m e 36m. Os resultados
dos testes indicaram um CV entre 4,4 e 5,8%.
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POLY4 – TESTES AGRONÔMICOS
Q: Algum resultado de teste independente em cultura foi publicado em revistas ou jornais acadêmicos para
confirmar os resultados obtidos pela Anglo?
A: Uma pesquisa agronômica patrocinada pela POLY4 foi publicada em cinco jornais científicos (Journal of Plant Nutrition,
Agronomy Journal, International Scholars Journals, Powder Technology e HortScience). A pesquisa também será publicada
em outro jornal de agronomia num futuro próximo.
Grande parte das análises prévias relativas à polialita como fertilizante (Terelak, 1975, 1974; Panitkin, 1967; Marchesi Sociats,
1948; Lepeshkov e Shaposhnikova, 1958; Boratynski e Turyna, 1971; Fraps e Schmidt, 1932; Simrnova, 1965; Mercik, 1981)
comprovaram que a polialita pode ser utilizada com resultados similares ou melhores em comparação com outros fertilizantes à
base de potássio em uma gama bastante ampla de culturas importantes.
Os resultados referentes à polialita em grânulos também comprovaram que o fertilizante é eficaz na liberação progressiva de
potássio (K), melhorando a aborção de K de azevém durante um período mais prolongado (Mercik, 1981). A polialita também
aumentou a absorção de enxofre (S) (Mercik, 1981), cuja deficiência é cada vez mais comum em culturas na Europa (EEA, 2012)
e no mundo todo. Além disso, em solos deficientes, a polialita foi amplamente capaz de fornecer magnésio, contribuindo para o
aumento da rentabilidade das culturas de batata e beterraba (Panitkin, 1967), trigo sarraceno (Boguszweski e al, 1968). Outras
análises levadas a cabo nos Estados Unidos (Barbarick, 1989 e 1991) confirmaram uma rentabilidade e absorção de nutrientes
de culturas igual ou mais elevada em comparação com fertilizantes padrão. Consequentemente, a polialita foi considerada um
bom fertilizante em termos de K, Ca, Mg e S.
Uma série de dados independentes indicam que o POLY4 tem enorme potencial. Trata-se de pesquisas sobre os benefícios
agrícolas para as culturas (Pavuluri e al, 2017; Sutradher e al, 2016; da Costa Mello e al, 2018) e as características físicas do
POLY4 como fertilizante comercial (Albadarin e al, 2017).
NB: Referências detalhadas sobre as pesquisas podem ser obtidas mediante solicitação.
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Q: Como é confirmada a credibilidade dos resultados dos testes realizados com o POLY4 em culturas?
A: Os testes realizados com o POLY4 são levados a cabo em parceria com autoridades independentes de pesquisa com
equipe própria de pesquisadores amplamente habilitados. Atualmente, trabalhamos com cerca de cento e sessenta
universidades.

Q: Por que vale a pena para um agricultor utilizar POLY4? Trata-se de um produto com baixo teor
de nutrientes?
A: O POLY4 é um fertilizante natural composto de uma ampla gama de nutrientes e com baixo teor de cloreto, homologado
para utilização em agricultura orgânica. Ele contém quatro dos seis nutrientes que as plantas precisam para crescer e uma
série de micronutrientes preciosos. A composição de nutrientes de nosso produto (14% K 2O, 6% MgO, 17% CaO e 19%
S) soma um total de 56%, um resultado semelhante aos 60% do KCL, 57% do nitrato de potássio, 67% do SOP, 45% da
kieserita ou 55% da gipsita. Trata-se de um fertilizante eficaz, que auxilia os agricultores a maximizar a rentabilidade de suas
culturas, além de aumentar a qualidade e aprimorar a estrutura do solo, através da utilização de apenas um produto simples.
NB: Referências detalhadas sobre as publicações podem ser obtidas mediante solicitação.
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POLY4 – OPORTUNIDADES DE MERCADO
Q: Qual é o potencial de mercado do POLY4?
A: O POLY4 tem um potencial de mercado significativo. A quantidade de oportunidades de mercado do POLY4 se enquadra
em três áreas principais - substituir produtos existentes, suprir a demanda do mercado em termos de produtos de alto valor
agregado e fornecer desempenho máximo.
Substituição de produtos existentes: O conteúdo único de nutrientes múltiplos do POLY4 gera um amplo leque de
oportunidades em termos de substituição de fertilizantes existentes. Além disso, a demanda por fertilizantes com nutrientes
múltiplos não pára de crescer nas propriedades agrícolas.
Demanda de mercado não suprida: Há necessidade de fertilização balanceada e uma demanda significativa não suprida
em termos de potássio com baixo teor de cloreto: 32% do consumo total de potássio provém de culturas sensíveis ao
cloreto. Contudo, o fornecimento de potássio com baixo teor de cloreto é de apenas 9%. A demanda cada vez maior pelas
principais características do POLY4, como o fato de ser adaptado ao uso em culturas sensíveis ao cloreto e sua habilidade
de suprir as deficiências de enxofre e magnésio do solo.
Desempenho de produto: O POLY4 é um produto de alto nível: ele aumenta a rentabilidade em áreas extensivas e culturas
de alto valor e aprimora a qualidade e a saúde da cultura, bem como a estrutura do solo, como comprovam os dados
coletados através de nosso programa de pesquisa e desenvolvimento. A demanda por fertilizantes com nutrientes múltiplos
não pára de crescer e, com a comprovação do desempenho positivo do POLY4, espera-se que sua capacidade de
conseguir um prêmio também siga essa tendência.
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Q: Os preços de frete do POLY4 foram levados em conta?
A: Sim. A estimativa dos preços de transporte de nosso produto até o porto de embarque, com adição de custos de
carregamento, foi calculada com base em uma série de acordos e contratos existentes atuais em CFR ou FOB no porto
de Teesside.

Q: O custo será mais elevado se o POLY4 for incluído em um plano de fertilização?
A: O POLY4 tem um custo reduzido de aplicação em uma base de nutrientes. Muitos de nossos estudos analisam o valor
de nutrientes do POLY4 em comparação com opções atuais. Por exemplo, os resultados de nossos testes com milho
em parceria com a universidade de Minnesota, que compararam a utilização de KCL e KCL+POLY4 numa proporção de
75:25 K 2O como fontes de potássio e enxofre, indicaram que o uso de KCL+POLY4 teve um retorno de US$247 a mais
por hectare em comparação com a utilização de KCL. Além disso, contribuiu para um aumento da qualidade dos grãos
e um crescimento de 15% da rentabilidade. Em algumas culturas, como chá, foi comprovada uma melhora em termos de
economia e valor quando a utilização de POLY4 supre todas as necessidades de potássio. Os dados reunidos indicam
que o valor do POLY4 está presente em um plano de fertilização e esses planos não requerem um peso total de produtos
mais elevado.
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Q: Os misturadores serão obrigados a instalar novas infraestruturas para trabalhar com o POLY4?
A: Não. O estudo da universidade de Greenwich sobre o nosso produto indica que a utilização de POLY4 não difere de
outros produtos e não há necessidade de instalar novas infraestruturas para utilização mecânica e exigências estruturais.
POLY4 foi testado em tratamentos com misturas de granulos, complexas e complexas/compostas e levou em conta
aspectos como descarga em contentores e deslocamento em sistemas.
Também comprovamos que o POLY4 pode ser manuseado e armazenado sob condições similares às de outros fertilizantes.
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REFERÊNCIAS
*Para obter informação detalhada de ensaios e resultados, visite poly4.com
Página 11 1) Análise do solo média inicial: 35 mg P kg-1, 124 mg K kg-1, 174 mg Mg kg-1, 1807 mg Ca kg-1, 25 mg S kg-1, matéria orgânica: 16 g kg-1. Os dados
são provenientes de ensaios em culturas extensas e de alto valor como: algodão, batata, chá, tomate, trigo, cevada, canola, cenoura, cebola, sorgo,
grama, arroz, milho e abóbora.
Página 12 2) FAOSTAT (2017); 3) Análise do solo média inicial: 14 mg P kg-1; 353 mg K kg-1, 643 mg Mg kg-1, 2350 mg Ca kg-1, 40 mg S kg-1, matéria orgânica:
13.05 g kg-1, pH (H2O) 6.7; 4) ensaios de arroz da POLY4: 20000-CAS-20016-15; 61000-UARK-61010-17; 25000-SOH-25011-16 (4 sites); 19000SAAS-19017-17; 20000-CAS-20010-14; 5) Instituto de Ciências do Solo de Nanjing, Academia de Ciências da China (2015) 20000-CAS-20016-15.
Página 13 6) GENSTAT significa; 7) Todas as parcelas receberam 225 kg N ha-1 e 120 kg P2O5 ha-1 provenientes de ureia e DAP. Análise inicial do solo (0 – 20
cm) pH 6,7; 22 mg P kg-1, 44 mg K kg-1, 1096 mg Ca kg-1, 214 mg Mg kg-1, 119 mg S kg-1, 0,08 mg B kg-1, 0.92 mg Mo kg-1, 0,64 mg Zn kg-1, EC
1007 uS cm-1.
Página 14 8) FAO (2016); 9) USDA (2018); 10) Análise do solo média inicial: 24 mg P kg-1; 115 mg K kg-1, 216 mg Mg kg-1, 1077 mg Ca kg-1, 11 mg S kg-1,
matéria orgânica 11,8 g kg-1, pH (H2O) 6,8; 11) Ensaio de milho da POLY4: 1000-UOF-1017-14 14000-UMN-14012-15; 14000-UMN-14012-15;
15000-NDS-15010-14; 15000-NDS-15012-15; 19000-SAAS-19012-14; 25000-SOH-25010-14; 27000-MLI-27011-15; 27000-MLI-27011-15; 48000UGR-48010-16; 48000-UGR-48010-16; 8000-WCC-8015-16; 14000-UMN-14016-16; 14000-UMN-14016-16; 12) Fundação MT (2014, 2015, 2016)
5000-FMT-5010-14, 5000-FMT-5012-15 and 5000-FMT-5014-16; 13) USDA (2017); 14) Meredith Agrimedia (2017).
Página 15 15) Composição de nutrientes: ureia: 46:0:0; TSP: 0:0:46 + 20CaO; SSP: 0:0:16 + 11S + 28CaO; MAP: 11:52:0; KCL: 0:0:60; POLY4: 0:0:14 + 19S
+ 6MgO + 17CaO; 16) Análise do solo inicial baseada na média dos ensaios de 2014, 2015 e 2016: pH 4.9; 1 mg P kg-1, 66 mg K kg-1, 184 mg Ca
kg-1, 325 mg Mg kg-1, 4 mg disponível S kg-1; 17) Os resultados são baseados em dados da GENSTAT análise de regressão de taxa média de K2O
de 50 kg ha-1; 18) Resultados de rendimento são estimativas médias dos ensaios de 2014, 2015 e 2016; 19) Os preços de fertilizantes são oriundos
do CRU e foram baseados na média dos preços de fertilizantes: KCL (US$302/t), POLY4 (US$200/t), SSP (Brasil Interior: US$229/t), TSP (US$354/t),
ureia (US$289/t) e MAP (US$437/t). A análise baseia-se no custo de aplicação de fertilizantes ou disseminação de US$13.07/t; 20) Preço médio
do milho = US$162/t; 21) Retorno líquido = produção da cultura menos (custo do material de fertilização mais custo da aplicação do fertilizante).
O cálculo de custo total levou em consideração o custo de 68 kg N ha-1 adicionais de cobertura de ureia. Composição de nutrientes: ureia: 46:0:0;
TSP: 0:0:46 + 20CaO; SSP: 0:0:16 + 11S + 28CaO; MAP: 11:52:0; KCL: 0:0:60; POLY4: 0:0:14 + 19S + 6MgO + 17CaO.
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Página 16 22) Análise do solo média inicial: 31 mg P kg-1; 95 mg K kg-1, 156 mg Mg kg-1, 949 mg Ca kg-1, 27 mg S kg-1, matéria orgânica: 1.6 g kg-1, pH (H2O)
6.4; 23) ensaios de soja da POLY4: 1000-UOF-1018-14; 11000-LSU-11010-14; 14000-UMN-14013-15; 14000-UMN-14013-15; 48000-UGR-4801016; 48000-UGR-48010-16; 0000-TAM-0027-14; 0000-TAM-0014-13; 14000-UMN-14015-16; 14000-UMN-14015-16; 11000-LSU-11011-16; 1000UOF-1010-13; 11000-LSU-11013-17; 24) USDA (2017); BrazilGovNews (2017); 25) Fundação MT (2014, 2015, 2016) 5000-FMT-5011-14, 5000-FMT5013-15 & 5000-FMT-5015-16.
Página 17 26) Composição de nutrientes: TSP: 0:0:46 + 20CaO; SSP: 0:0:16 + 11S + 28CaO; MAP: 11:52:0; KCL: 0:0:60; POLY4: 0:0:14 + 19S + 6MgO +
17CaO. Os preços de fertilizantes são oriundos do CRU, baseados na média de preço dos fertilizantes no Brasil de 2014 a 2016: KCL (US$302/t),
POLY4 (US$200/t), SSP (Brasil Interior: US$229/t) e TSP (US$354/t); 27) Todos os tratamentos receberam 90 kg K2O ha-1 de KCL e/ou POLY4 e 90
kg P2O5 ha-1 de SSP e/ou TSP respectivamente para os ensaios 0:14:14 e 0:18:18. A análise inicial do solo baseada no ensaio de 2014: pH 5,7;
28 mg P kg-1, 67 mg K kg-1, 760 mg Ca kg-1, 324 mg Mg kg-1, 6 mg disponível S kg-1. 28) Os resultados apresentados são baseados em dados da
análise de regressão GENSTAT em 90 kg K2O ha-1. Os resultados de rendimento são estimativas médias dos ensaios de 2014, 2015 e 2016; 29) Os
preços de fertilizante são preços CRU baseados na média de preço dos fertilizantes no Brasil de 2014 a 2016: KCL (US$302/t), POLY4 (US$200/t),
SSP (Brasil Interior: US$229/t) e TSP (US$354/t); 30) A análise leva em conta o custo de aplicação de fertilizante ou distribuição de US$13,07/t; 31)
Margem = a produção da cultura menos (custo de material de fertilizante + custo de aplicação de fertilizante).
Página 18 32) Análise do solo média inicial: 118 mg P kg-1; 118 mg K kg-1, 141 mg Mg kg-1, 2813 mg Ca kg-1, 21 mg S kg-1, matéria orgânica: 21,3 g kg-1, pH
(H2O) 6,4; 33) ensaios de trigo da POLY4: 15000-NDS-15013-16; 17000-ASA-17010-14; 18000-SGS-18010-14; 20000-CAS-20010-14; 20000-CAS20010-14; 49000-PUL-49010-16; 2000-CAS-20016-15; 2000-CAS-20018-15; 57000-HUT-57010-16; 57000-HUT-57010-16; 57000-HUT-57010-16;
49000-PUL-49010-16; 49000-PUL-49010-16; 49000-PUL-49010-16; 20000-CAS-20018-15; 20000-CAS-20016-15; 34) Análise do solo média inicial:
32 mg P kg-1; 128 mg K kg-1, 206 mg Mg kg-1, 1219 mg Ca kg-1, 23 mg S kg-1, matéria orgânica: 15,9 g kg-1, pH (H2O) 6,5; 35) ensaios de cevada da
POLY4: 8000-WCC-8010-14; 8000-WCC-8014-15; 65000-TEAG-65011-17; 65000-TEAG-65011-17; 8000-WCC-8016-16.
Página 19 36) FAOSTAT (2018); 37) Instituto de Ciências do Solo e Cultivo de Plantas, Pulawy (2016) 49000-PUL-49010-16; 38) O ensaioensaio foi realizado em
quatro locais com a seguinte análise de solo inicial: Pulki I: pH (H2O) 6.6, pH (KCl) 5.5, 116 mg P kg-1, 180 mg K kg-1, 29 mg Mg kg-1, 4.6 mg S kg-1;
Pulki II: pH (H2O) 6.8, pH (KCl) 5.9, 301 mg P kg-1, 150 mg K kg-1, 59 mg Mg kg-1, 2,8 mg S kg-1, Baborówko I: pH (H2O) 6,3, pH (KCl) 6,1, 170 mg P
kg-1, 104 mg K kg-1, 39 mg Mg kg-1, 3,8 mg S kg-1, Baborówko II: pH (H2O) 6.0, pH (KCl) 4,7, 87 mg P kg-1, 112 mg K kg-1, 25 mg Mg kg-1, 4,6 mg S
kg-1; 39) Os resultados apresentados são baseados em dados da GENSTAT ANOVA at K2O taxa de 75 kg ha-1.
Página 20 40) Análise do solo média inicial: 27 mg P kg-1; 89 mg K kg-1, 79 mg Mg kg-1, 513 mg Ca kg-1, 6 mg S kg-1, matéria orgânica: 16,3 g kg-1, pH (H2O)
5,8; 41) ensaios de batata da POLY4: 13000-UWI-13010-14; 14000-UMN-14010-14; 14000-UMN-14011-15; 16000-SAC-16010-14; 16000-SAC16011-15; 22000-MAC-22010-15; 16000-SAC-16012-16; 14000-UMN-14014-16; 0000-TAM-0010-12; 0000-TAM-0010-12; 1400-UMN-14017-17;
76000-SVPU-76010-17; 76000-SVPU-76010-17; 42) Estatísticas de Horticultura, Ministério da Agricultura e Assistência Social (Índia) 2016/17; 43)
Universidade de Agricultura e Tecnologia de Sardar Vallabhbhai (2018) 76000-SVPU-76010-17; 44) Os resultados apresentados são baseados em
dados da GENSTAT. Todos os dados se referem a taxas de K2O; 45) Análise inicial do solo: Local em Meerut: 139 mg N kg-1, 19 mg P kg-1, 225 mg K
kg-1, 19 mg S kg-1, matéria orgânica: 0,39%, pH do solo (H2O) 8,1.
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Página 21 46) Dados não apresentados; 47) Margem = produção (receita bruta) menos custos do fertilizante aplicado. Os preços são comunicação pessoal de
um agrônomo regional: ureia (US$85/t), DAP (US$315/t), KCL (US$194/t), bentonita (US$270/t), POLY4 (US$200/t), batata (US$75/t).
Página 22 48) Virginia Tech (2015) 23000-VIR-23010-15; 49) Análise média inicial do solo: 22 mg P kg-1; 88 mg K kg-1, 124 mg Mg kg-1, 956 mg Ca kg-1, 13
mg S kg-1, matéria orgânica: 14,6 g kg-1, pH (H2O) 6,7; 50) ensaios de algodão da POLY4: 12000-UGA-12011-14; 23000-VIR-23010-15; 23000-VIR23014-16; 46000-HUB-46010-16; 46000-HUB-46010-16; 46000-HUB-46010-16; 51) USDA (US Departamento de Agricultura, 2017); 52) Virginia
Tech (2015, 2016, 2017) 23000-VIR-23010-15; 23000-VIR-23014-16; 23000-VIR-23020-17.
Página 23 53) Virginia Tech (2016) 23000-VIR-23014-16; 54) Os resultados apresentados são baseados em dados da análise de regressão GENSTAT. Todos os
tratamentos receberam 112 kg N ha-1; 100 kg K2O ha-1 de KCL e/ou POLY4 e 1,12 kg B ha-1. KCL + POLY4 foi utilizado em uma proporção de 50:50
K2O separado. Análise do solo inicial: 2015: pH 6,2; 35 mg P kg-1, 73 mg K kg-1, 211 mg Ca kg-1, 33 mg Mg kg-1; 2016: pH 5,9; 23 mg P kg-1, 18
mg K kg-1, 345 mg Ca kg-1, 40 mg Mg kg-1; 2017: pH 5,95; 38 mg P kg-1, 56 mg K kg-1, 267 mg Ca kg-1, 49 mg Mg kg-1; 55) KCL + = KCL + kieserita
+ gypsita. Margem = produção (receita bruta) menos custos do fertilizante aplicado. Os preços correspondem a uma média de 2015-2017: KCL
(US$282/t); POLY4(US$200/t); gypsita (US$25/t) e kieserita (US$250/t). O preço de fibras de algodão obtido do FAOSTAT corresponde à média de
fibras de algodão americano de 2015 a 2016 (US$ 1,480/t).
Página 24 56) Statista, Produção de chá mundial de 2006 a 2016 (2017); 57) Análise média do solo inicial: 6 mg P kg-1; 73 mg K kg-1, 146 mg Mg kg-1, 1600
mg Ca kg-1, 126 mg S kg-1, matéria orgânica: 21,8 g kg-1, pH (H2O) 5; 58) Ensaio de chá da POLY4: duas estações de 19000-SAAS-19011-14; duas
estações 21000-YAU-21014-15; duas estações 19000-SAAS-19014-15; duas estações 21000-YAU-21011-14; 59) Instituto do Fertilizante e do Solo,
Academia de Ciência Agrícola de Sichuan (2015) 19000-SAAS-19011-14 e (2016) 19000-SAAS-19014-15 ; 60) FAOSTAT (2017); 61) Instituto do Solo
e de Fertilizantes, Academia de Ciência Agrícola de Sichuan (2016) 19000-SAAS-19014-15; 62) Todos os recipientes receberam 240 kg N ha-1 e 120
kg P2O5 ha-1 de ureia e DAP; 63) Resultados da GENSTAT. Análise do solo inicial: pH 4.6, EC 1380 µS cm-1, N 102 mg kg-1, P 7 mg kg-1, K 57 mg kg-1,
Ca 1602 mg kg-1, Mg 88 mg kg-1, S 127 mg kg-1.
Página 26 64) FAOSTAT (2017); 65) Análise do solo média inicial: 87mg P kg-1; 68 mg K kg-1, 85 mg Mg kg-1, 4530 mg Ca kg-1 (dados limitados), 37 mg S kg-1,
matéria orgânica: 1,1 g kg-1, pH (H2O) 6,2; 66) ensaios de tomate da POLY4: 1000-UOF-1015-13; 3000-SAU-3012-13; 4000-USP-4011-14; 4000USP-4016-15; 23000-VIR-23011-15; 27000-MLI-27010-15; 23000-VIR-23015-16; 67) Ensaios de tomate da POLY4: Universidade da Flórida (2015)
1000-UOF-1021-15; Virginia Tech (2015) 23000-VIR-23011-15; 68) Todas as plantas receberam 194 kg N ha-1 em ureia e 194 kg P2O5 ha-1 em TSP;
69) Análise de regressão da GENSTAT; 70) Taxas de infecção determinadas a partir de uma quantidade de dossel foliar da planta apresentando
infecção; 71) p<0,001; 72) 72 dias após a transplante. Análise inicial do solo: argila muito siltoso, pH 7,3, 2,4% matéria orgânica, 85 mg K kg-1; 73)
USDA (2016).
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Página 27 74) Virginia Tech 23000-VIR-23015-16; 75) Conteúdo de nutriente: ureia: 46:0:0; DAP: 18:46:0; KCL: 0:0:60 + 48 Cl-; sulfato de amônia: 21:0:0 + 24
S; gipsita: 0:0:0 + 22 S + 33 CaO; POLY4: 0:0:14 + 19 S + 6 MgO + 17 CaO +3 Cl-; 76) Os resultados de rendimento apresentados são baseados
em dados de análise de regressão da GENSTAT a partir de uma taxa de K2O de 160 kg ha-1; 77) As misturas de KCL foram feitas com ureia, DAP
e KCL; 78) As misturas de KCL+ foram feitas com SAM, ureia, DAP, KCL e gipsita; 79) As misturas de POLY4 foram feitas com ureia, DAP, KCL e
POLY4; 80) Os preços de fertilizantes foram obtidos da CRU, baseados no centro oeste dos EUA (fim de 2016) preços anuais: ureia (US$243/t),
AS (US$248/t), DAP (US$346/t), KCL (US$239/t), POLY4 (US$200t), gipsita (US$25/t); 81) Retorno líquido = produção da cultura menos (custo do
material defertilizante + custo de aplicação do fertilizante). O preço do tomate: US$904/t.
Página 29 82) Análise SGS França (Nov 2014), intervalo de confiança de 95% para o potássio, enxofre magnésio, cálcio e cloro.
Página 30, 83) SGS, França (2013); 84) Elam, M., S. Ben-Ari, e H. Megan (1995) A dissolução de diferentes tipos de fertilizantes de potássio adaptados para
31
a fertirrigação; 85) Sohnel, O., e Novotny, P. (1986) Densidades de soluções aquosas de substâncias inorgânicas. Elsevier, Amsterdam; 86) IUPAC.
(2014). Banco de dados de solubilidade IUPAC-NIST. Disponível on-line em http://srdata.nist.gov/solubility/index.aspx [Acessado em novembro de
2015]; 87) Sociedade Americana de Química (2006) Químicos reagentes: especificações e procedimentos: Especificações da Sociedade Americana
de Química, oficial de 1 de janeiro de 2006. Oxford University Press. p. 242. ISBN0- 8412-3945-2; 88) Gangolli, S. (1999) O Dicionário das
Substância e seus Efeitos: C. Sociedade Real de Química. p.71. ISBN 0-85404-813-8.
Página 32 89) Laboratórios NRM (2014, 2015) 36000-NRM-36015-18.
Página 34 90) Universidade da Flórida 1000-UOF-1024-14. A quantidade de água é o equivalente mensal de dois anos de chuva baseado em uma média de
cinco anos de chuva de 1385 mm ano-1 na Flórida.
Página 36 91) Glenn J.C., Gordon TJ, Florescu E. – Projeto Millennium: Estado do Futuro. Federação Mundial de Associações UN (2008); 92) Eficácia
de utilização de nutriente/fertilizante: medida, situação atual e tendências, Gestão da Água e Fertilizantes para a Intensificação da Agricultura
Sustentável, Capítulo: Capítulo 2, Editora: Associação Internacional do Setor de Fertilizantes (IFA, a sigla em inglês), Instituto Internacional de
Gestão da Água (IWMI, a sigla em inglês), Instituto Internacional da Nutrição das Plantas (IPNI, a sigla em inglês) e Instituto Internacional da
Potassio (IPI, a sigla em inglês) (2015); 93) Análises do solo iniciais: 38 mg P kg-1, 100 mg K kg-1, 116 mg Mg kg-1, 1311 mg Ca kg-1, 20 mg S kg-1,
matéria orgânica: 19 g kg-1. 32 ensaios globais (referências disponíveis); 94) Análises do solo iniciais: 1.0 mg B kg-1, 20 mg Mn kg-1, 6.0 mg Zn kg-1,
5.0 mg Cu kg-1, 87 mg Fe kg-1. 32 ensaios globais (referências disponíveis).
Página 37 95) Análises do solo iniciais: 88 mg P kg-1, 96 mg K kg-1, 148 mg Mg kg-1, 1926 mg Ca kg-1, 13 mg S kg-1, pH do solo 6,3. Universidade de Kentucky
(2017) 59000-UKY-59010-17; 96); GENSTAT; 97) Todos os tratamentos receberam 180 kg K2O ha-1 de KCL, SOP, POLY4 ou uma combinação, exceto
o controle.
Página 38 98) Webcast da POLY4 (Julho de 2014); 99) PDA (Abril de 2018); 100) Rhizoctonia solani, Academia de Ciência Agrícola de Sichuan (2014); 101)
Alternaria spp. and Xanthomonas spp, Universidade da Flórida (2014); 102) Phytophthora nicotianae, Universidade Agrícola de Yunnan (2014); 103)
resultados da GENSTAT.
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Página 39 103) Universidade da Flórida (2016) 1000-UOF-1021-15; 104); GENSTAT; 105) Todas as plantas receberam 194 kg N ha-1 de ureia e 194 kg P2O5 ha-1
de TSP e 200 kg K2O ha-1 de produto; 106) Análise do solo inicial: argila muito saibrosa, pH 7,3, 2,4% matéria orgânica, 85 mg K kg-1.
Página 40 107) Manual de Fertilizante UN (1998); 108) Ensaio Interno da POLY4 (2018) e Universidade de Limerick (2018) 32000-LIM-32013-18.
Página 41 109) Clayton, W.E. (1984) Fatores de Umidade Capazes de Afetar o Armazenamento e Manuseio de Fertilizantes. Centro Internacional de
Desenvolvimento de Fertilizantes; 110) Universidade de Limerick (2015).
Página 42 111) A proporção do aumento da pressão osmótica produzida por um fertilizante em comparação com aquela produzida pelo mesmo peso de
nitrato de sódio multiplicada por 100 para resultar em números inteiros é chamada de “índice salino” ou IS (Rader, L.F., Jr., White, L.M., e Whittaker,
C.W. (1943) O Índice Salino – uma medida do efeito de fertilizantes na concentração da solução do solo. Ciência do Solo, V.55, No. 3, pp. 201–218;
112) Jackson W.L. (1958) Análise Química do Solo, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ; 113) O Índice Salino corresponde à média de resultados de
2013 dos Laboratórios Thornton, Spectrum Analytic Inc., Southern Jesting, Laboratórios Midwest, Universidade da Flórida, Universidade de São
Paulo e Universidade Agrícola de Shandong; 114) SCS Spreader & Sprayer Testing Ltd (2013).
Página 43 115) Resultados baseados na análise de peneira da placa do agitador. Novochem, Papiermolen 5, 3994 DJ Houten, Holanda (2016).
Página 44 116) IFDC (2017) 66000-IFDC- 60010-17; 117) Metodologia IFDC ratifica os métodos de Walker e al (1998) e descobertas publicadas de Albadarin e
al (2017); 118) IFDC (2017) 66000-IFDC- 60010-17.
Página 45 119) Walker, G.M., Holland, C.R., Ahmad, M.N., Fox, J.N. e Kells, A.G. (1999). Aglomeração de Fertilizantes Granulados em Ensaios de
Empedramento Acelerado. Ind. Eng. Chem. Res. 38. 4100–4103; 120) IFDC (2017) 66000-IFDC-60010-17, <1% das plantas de granulação
usam rocha fosfática então aqui foi mudado para DAP; 121) Determinado de acordo com o procedimento (IFDC S-106) descrito no Manual para
Determinação de Propriedades Físicas de Fertilizantes (IFDC—R-10). Fonte: IFDC (2017) 66000-IFDC-60010-17.
Página 46 122) Determinado de acordo com o procedimento (IFDC S-122) descrito no Manual para Determinação de Propriedades Físicas de Fertilizantes
(IFDC—R-10). Fontes: IFDC (2017) 66000-IFDC-60010-17.
Página 47 123) Determinado de acordo com o procedimento (IFDC S-122) descrito no Manual para Determinação de Propriedades Físicas de Fertilizantes
(IFDC—R-10); 124) <200 é baixo, 200-500 significa que houve alguma geração de poeira, 500-100 é alto, >2000 extremo. Fonte: IFDC (2017) 66000IFDC-60010-17.
Página 50 125) Instituto de Ciências do Solo de Nanjing (2016) 20000-CAS-20020-16.
Página 51 126) Panagos et al. (2018). Custo da perda de produtividade agrícola causada pela erosão do solo na União Europeia: De abordagens de análise
de custo direto ao uso de modelos macroeconômicos. Degradação e Desenvolvimento da Terra, 29, pp 471-484; 127) Universidade de Aberdeen
(2015) 34000-UOA-34010-15; 128) O Módulo de Young é uma medida da elasticidade de materiais sólidos.
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Página 52 129) Lucas, R.E. and Davis, J.F. (1961). Relações entre valores de pH de solos orgânicos e disponibilidades de 12 nutrientes de plantas. Ciências do
Solo. 92: 177–182; 130) Universidade de Warwick (2014), Universidade da Flórida (2015).
Página 53 131) Milho 300 kg K2O ha-1 Universidade de Sichuan (2014); tomate 175 kg K2O ha-1 Universidade da Flórida (2014); repolho 200 kg K2O ha-1
Universidade da Flórida (2013); soja 250 kg K2O ha-1 Universidade da Flórida (2013); trigo 80 kg K2O ha-1 SGS (2015); 132) FAO artigo sobre Irrigação
e Drenagem 61. (2002).
Página 54 133) Virginia Tech (2016) 23000-VIR-23014-16; 134) SSP – superfosfato simples, TSP – superfosfato triplo, KCL – cloro de potassio, SOP – sulfato
de potassio, MAP – fosfato monoamônico, DAP – fosfato diamônico, AS – sulfato de amônia, CAN – nitrato de amônia com cálcio, AN – nitrato de
amônia; redução de 10% de fontes de energias renováveis e 10% de plantação de árvores; fontes: POLY4 2015, Ricardo-AEA Ltd. 2014.
Página 55 135) Fontes: 14000-UMN-14011-15; 14000-UMN-14014-16; 16000-SAC-16011-15; 22000-MAC-22010-15-SOW; 23000-VIR-23016-16; 26000TOR-26010-14; 136) Universidade de Minnesota (2016) 14000-UMN-14014-16; Análise do solo inicial: pH 6,1, 58 mg K kg-1, 123 mg Mg kg-1, 2 mg
S kg-1, 2 mg S kg-1; GENSTAT; 137) SAC (2015) 16000-SAC-16011-15; Análise do solo inicial: pH 5,9, 8 mg P kg-1, 99 mg K kg-1, 86 mg Mg kg-1;
GENSTAT.

*

Relação mistura MOP + POLY4 como fonte de potassio
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ABREVIATURAS
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NAM

Nitrato de amônia

SAM

Sulfato de amônia

CAN

Nitrato de amônia com cálcio

CO2

emissões de CO2

URC

Umidade relativa crítica

kgf

quilograma força

MAP

Fosfato monoamônico

KCL

Cloreto de potassio

KIE

Kieserita

NOP

Nitrato de potássio

SOP

Sulfato de potassa

SOP-M

Sulfato de potássio e magnésio

SSP

Superfosfato simples

TSP

Superfosfato triplo

NOTAS
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