


Resultados/Relatos uso Orgafertil e Eco 
Cálcio - Safra 2021/2022

• Divulgação de resultados obtidos em parcelas na safra de soja e milho
2021/2022 no Rio Grande do Sul;

• Nas áreas foram utilizadas as Adubações com formulas de Orgafertil
Organo Mineral e também Eco Calcio.

• Relatos dos produtores em relação a adubação utilizada.

• As áreas foram implementadas pelo antigo consultor Eduardo na
Revenda Agropecuária Reponte

• Nota-se por parte dos agricultores satisfação na utilização da adubação
dos produtos FBA, com redução de custos e resultados positivos frente a
adubação convencional com NPK.



Relato Produtor: Clicério Wermeier
• Cidade: Crissiumal – RS

• Atendido pela Agro Reponte
Consultor Eduardo
• Lavoura de Milho Safrinha para Silagem 6 hectares
• Utilizou a adubação com Eco Orgafertil Organo Mineral
 Formula base 10-10-10 
 Dose: 320kg/ha – 8 sacos
 Uréia: 200kg/ha aplicação única à lanço

Adubação Convencional
 Formula base 05-20-20
 Dose: 300kg/ha – 6 sacos
 Uréia: 200kg/ha



Com Eco Orgafertil

Com Fertilizante NPK 
Convencional



Relato Produtor: Lauri Brandenburg

• Cidade: Crissiumal – RS

• Atendido pela Agro Reponte
Consultor Eduardo
• Lavoura de Soja
• Utilizou a adubação com Eco Orgafertil Organo Mineral
 Formula base: 02-08-08
 Dose: 240kg/ha – 6 sacos
 Eco Calcio: 160kg/ha – 4 sacos

• Produtividade da área ficou em 28 
sacos/hectare, devido a falta de 
chuva em janeiro e fevereiro.



Relato Consultor Tiago



Considerações Finais
• Todos os produtores que utilizaram Eco Orgafertil e Eco Calcio, ficaram satisfeitos

com o visual e resultado da lavoura, apesar da extrema estiagem que o estado
passou nos meses de Novembro/Dezembro 2021 – Janeiro/Fevereiro 2022.

• O índice de recompra é 100% nas revendas que focam esses produtos da FBA.

• O manejo com Organo Mineral mostra-se eficiente e tão bom quanto o manejo
de adubação NPK convencional. A grande maioria dos produtores já utiliza
adubações orgânicas ou com frações da mesma, oque melhora as características
químicas, físicas e biológicas do solo.

• Muitas analises de solo já expressam no índice de Matéria Orgânica números
acima de 4%, oque é raro na região de atuação.

• Adubação com Organo mineral e Eco cálcio torna-se uma alternativa para o
pequeno produtor em relação a redução de custos na lavoura e obtenção de
bons resultados.


