
    Embalagens disponíveis:
1 litro        5 litros      20 litros

Greit VG é um fertilizante orgânico líquido rico em extratos vegetais com ação bioestimulante para ser aplicado via foliar, em 
jato dirigido e via solo. Greit Vg é composto por altos teores de aminoácidos associados a uma elevada concentração de glicina 
betaína e vitaminas. Sua formulação possui alta disponibilidade de compostos bioativos que atuam nas culturas em processos 
fisiológico na busca para altas produtividades como fotossíntese, transpiração e produção de proteínas. 

GGreit VG foi desenvolvido com o conceito de produto para otimizar o uso da água na produção de carboidratos WUE (Water Use 
E ciency),  ou seja, ao aplicar Greit VG na planta, a atividade fotossintética é mais intensa e principalmente mais eficiente, 
aproveitando melhor a água disponível na produção de energia, além disso, sua formulação atua melhorando a atividade 
osmótica da planta, a produção de raiz e massa verde, o desenvolvimento do fruto e tem outro papel importante, a melhor 
resposta da planta aos momentos de estresses.

Registro MAPA: SP 002520-8.000032

Greit VG é rico em bioativos extraídos por hidrólise enzimática, portanto 
é considerado um bioestimulante originários de extratos vegetais, 
produzido por processos naturais com o objetivo de preservar todas 
as características biológicas das matérias primas, principalmente 
mantendo a alta qualidade dos ativos para uma melhor ação 
dos Aminoácidos presentes na formulação.
SSua formulação líquida, mesmo que muito concentrado em 
compostos orgânicos, é de fácil manipulação, possui seu pH 
próximo a neutralidade podendo ser misturado com quase 
todas as classes de produtos utilizados normalmente na 
agricultura. 

Posicionamento de uso: Aplicar a dose recomendada no tratamento de semente ou 
no sulco do plantio. 

Características

Formas e doses de aplicação

Ações sobre as culturas
Favorece a produção de energia
Controla os efeitos do estresse climático
Ameniza efeito de ataques de pragas e doenças
Atua na regulação osmótica da cultura
Favorece o fluxo de água da raiz para a parte aérea
Favorece a absorção e o transporte de água e nutrientes
FFavorece a penetração de agroquímicos e fertilizantes minerais


