Renovar
o solo para o seu
máximo rendimento
A Viter é uma marca que une a solidez da
Votorantim Cimentos com o foco exclusivo no
segmento agrícola. Com o propósito de
despertar e perpetuar o potencial máximo do
solo do agricultor, desenvolvemos produtos
consagrados no agronegócio pelo elevado
padrão de qualidade e pelo alto teor de pureza,
como o Calcário Itaú.

O que é
Calcário Itaú?
O Calcário Itaú é um corretivo de
solo à base de carbonatos de cálcio
(CaCO3) e de magnésio (MgCO3)
que, por ter sua granulometria fina,
proporciona alta reatividade.
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Por que fazer
a calagem?
A aplicação do calcário
(calagem) é essencial
para diminuir a acidez,
ou seja, aumentar o pH
do solo e fornecer cálcio
e magnésio, minerais
importantes ao
desenvolvimento
das plantas.
Além de correção da acidez do solo, a
calagem melhora o aproveitamento de
nutrientes pelas plantas.
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Porque usar
Calcário Itaú?
O Calcário Itaú renova
o potencial produtivo
do solo para obter seu
máximo rendimento.
Com ele, o produtor garante
melhor aproveitamento dos
nutrientes pela planta e
proporciona uma renovação
contínua do solo.
Suas características químicas
(PRNT = Poder Relativo de
Neutralização Total) e físicas
(tamanho das partículas)
contribuem para uma calagem
eficiente.
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Benefícios
para o solo
Corrige a acidez do solo
Neutraliza o alumínio tóxico
Disponibiliza nutrientes
em profundidade
Aumenta a eficiência
dos fertilizantes
Favorece o desenvolvimento
das raízes
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Performance
do solo

1 Ton
Calcário Itaú
adicionada
ao solo =

Fábrica
Itapeva SP
215 kg
de Cálcio +
120 kg
de Magnésio
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Concentração
Calcário Itaú - Dolomítico (Itaú de Minas/MG)
43 a 46%
CaO

6 a 9%
MgO

95 a 100%
PN

95 a 100%
PRNT

29 a 31%
CaO

19 a 21%
MgO

105%
PN

80 a 85%
PRNT

Calcário Itaú - Dolomítico Micropulverizado (Itapeva/SP)
29 a 31%
CaO

19 a 21%
MgO

105%
PN

100%
PRNT

Calcário Itaú - Dolomítico Pó (Salto de Pirapora/SP)
30 a 33%
CaO

18 a 20%
MgO

100%
PN

80 a 85%
PRNT

Calcário Itaú - Calcítico Micropulverizado (Rio Branco do Sul/PR)
43 a 46%
CaO

3 a 5%
MgO

90 a 95%
PN

90 a 95%
PRNT

PN: Poder de Neutralização PRNT: Poder Relativo de Neutralização Total

Calcário Itaú - Dolomítico Pó (Itapeva/SP)
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Concentração
Calcário Itaú - Calcítico Micropulverizado (Sobradinho/DF)
43 a 48%
CaO

2 a 5%
MgO

85%
PN

80 a 83%
PRNT

30 a 35%
CaO

13 a 16%
MgO

95%
PN

90 a 95%
PRNT

Calcário Itaú - Dolomítico Pó (Nobres/MT)
30 a 35%
CaO

13 a 16%
MgO

95%
PN

80 a 85%
PRNT

Calcário Itaú - Dolomítico Pó (Xambioá/TO)
30 a 34%
CaO

14 a 18%
MgO

95 a 100%
PN

85 a 95%
PRNT

Calcário Itaú - Calcítico Pó (Xambioá/TO)
46 a 50%
CaO

2 a 4%
MgO

95 a 100%
PN

85 a 90%
PRNT

PN: Poder de Neutralização PRNT: Poder Relativo de Neutralização Total

Calcário Itaú - Dolomítico Micropulverizado (Nobres/MT)
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Como aplicar o
Calcário Itaú?
Com a ajuda de um Engenheiro
Agrônomo, faça uma análise do
solo da área a ser plantada e
efetue o cálculo da dosagem a
ser utilizada.

Para alcançar os melhores
resultados, é importante
que o calcário seja aplicado
a lanço ou incorporado,
desde que seja aplicado
uniformemente ao solo,
assim evitando faixas não
aplicadas.

A granulometria do
Calcário Itaú contribui
para a melhor reatividade
no solo e tendo o melhor
efeito corretivo.
Recomenda-se que a
aplicação seja feita 3
meses antes do plantio.
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Como saber a
dosagem?
Acesse o link para usar o simulador
e calcular a recomendação de Calcário Itaú a partir dos dados
de análise do seu solo.

https://viteragro.com.br/simulador/

Embalagens
Para atender bem a diversos
perfis de propriedades e
necessidades do solo,
disponibilizamos diferentes
embalagens de Calcário Itaú.
- Saco 20 kg
- BigBag
- Granel
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Culturas principais
O Calcário Itaú é indicado, entre outras culturas, para:

Soja

Milho

Café

Cana

Algodão

Tomate

Feijão

Hortifruti
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Opinião de
quem usa
a Calcário
Itaú

“

É excelente,
você tem que usar.
Se você não jogar
o Calcário, não tem
resultado.”
Leoncio Bralio

https://viteragro.com.br/noticias/depoimentos-dos-nossos-c
lientes-sobre-os-produtos-viter/)
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Quer saber
mais?
Para esclarecer dúvidas
sobre a Calcário Itaú, entre
em contato conosco.
Estamos à disposição para
mostrar como podemos fazer
mais pelo seu solo e pelo seu
negócio.
Consulte-nos pelo e-mail
vendas@viteragro.com.br
ou ligue
0800 00 84837
(VITER)
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