A Master Agro é uma empresa cuja experiência no mercado de especialidades
agrícolas remonta a década de 1990.
Fundada sobre bases sólidas de fortes e excelentes relacionamentos, a empresa
tem por meta prover o mercado com soluções de resultados mensuráveis através
de produtos e serviços de valor, com tecnologia de ponta.
Qualidade de produtos e excelência em serviços mantêm a estratégia da equipe de
consultores de vendas que, comprometida com princípios éticos e eﬁciência, faz da
Master Agro uma opção imprescindível para quem decide por uma relação
custo/benefício racional e acessível.

Linha Master Vital
Toda cultura requer manejo adequado desde a estruturação e preparo do solo até o
controle de pragas e doenças, passando pela adubação e fertilização corretivas
para que se alcance a efetividade de quaisquer produtos ou tecnologia empregada.
A Linha Master Vital é constituída por soluções “Bioestimulantes” formuladas com
aminoácidos, precursores e biorreguladores naturais.
Estas soluções são posicionadas de acordo com as necessidades de cada cultura e a
Fase Fenológica correspondente. Elas estimulam os processos metabólicos das
plantas a ﬁm de que externem seu máximo potencial produtivo.

~ da Linha Master Vital
Expansao
Nos últimos anos, dedicamo-nos a consolidar comercialmente as soluções da Linha
Master Vital no segmento de Cereais e Hortaliças, depois das validações cientiﬁcas que
comprovaram seu sucesso.
Agora, já com uma das soluções da Linha cientiﬁcamente validada para o segmento de
Cana-de-açúcar, damos início a sua expansão comercial, na certeza de que promoveremos benefícios signiﬁcativos mensuráveis para o setor.
Esta solução, oferecida para a cultura da Cana-de-açúcar, é especiﬁca para a Fase
Vegetativa.

Master Cana - fase vegetativa
Máximo Potencial Produtivo das Culturas
Solução formulada com a combinação de ativos
especíﬁcos para a Fase Vegetativa
Reforça o estímulo ao desenvolvimento radicular
Melhora o arranque inicial
Uniformidade nas brotações
Rápido fechamento das entrelinhas
Maior produtividade (TCH)
Melhor qualidade tecnológica (Brix, ATR, Pol, etc)
Minimiza os efeitos negativos causados pelo estresse
na Fase Vegetativa da cultura

~
Recomendacoes
de Uso
Cultura Dose (L/ha)
Cana

2,0 a 4,0

Momento
Uma aplicação na fase de crescimento vegetativo, sendo dose
maior para ambientes mais responsivos e dose menor para
menos responsivos.

Pesquisador: Dr. André César Vitti
Safra: 2016
Variedade: RB96-6928
Local: APTA - Piracicaba/SP

TCH: tonelada de cana por hectare

Junte-se a nos!
#MasterAgroeVocê
Nos produzimos valor para o seu negocio e
sabemos tudo sobre ser parceiros com sinergia.

