Grupo Caiçara especialista em Sementes de Capim Vaquero.
Nossa missão é fornecer a semente de capim vaquero com total qualidade. Para isto, conta
com as sementes tratadas com peletizada e revestimento base (base de argila), fungicida e
inseticida para aumentar a germinação, proporcionando o controle de semente e do solo
patógeno. Fornecemos sementes da espécie Vaquero revestidas longa experiência,
oferecendo melhores soluções para o plantio das sementes da espécie vaquero. O Vaquero é
apresentado 100% na forma peletizada e revestida, o que consiste no recobrimento da
semente, geralmente, com Fungicidas e Inseticidas a base de argila moídos, que melhoram a
fluidez, fornecem alguns nutrientes e protegem contra a ação de predadores.
A pureza acima de 99,9% eliminando torrões, sementes invasoras, ovos de insetos, restos de
vegetais e demais impurezas em seguida estas sementes recebem camadas de nutrientes e
aminoácidos durante o processo fungicida e inseticida.
Vantagens:
•Melhor arranque inicial
•Redução da acidez do solo (ph) próximo a região de desenvolvimento da raiz
•Fósforo prontamente disponível a partir da emissão da radícula da plântula
•Ganho operacional visto o maior peso específico da semente o que resulta em maior faixa de
aplicação
•Menor risco de disseminação de pragas (nematoides) e doenças (fungos) – visto tratamento
•Ausência de impurezas (terra, palha, ovos de insetos, excrementos de ratos e insetos)
•Ausência de sementes mal formadas (meia grana)
•Fácil visualização no campo após semeadura - Qualidade do Serviço

Taxa de Semeadura recomendada: 12 kg a 10 kg por ha (10.000 m2)
DICA: NÃO COMPRE PREÇO, COMPRE QUALIDADE! ANTES DE CONFIRMAR UMA COMPRA DE
SEMENTES PERGUNTE SE AS SEMENTES SÃO PELETIZADAS E REVESTIDAS! Caso não seja não
vai ter a qualidade e o grau de germinação, pois será muito inferior as sementes peletizada,
revestidas e tratadas, que facilita a SEMEADURA das sementes.
Peletizadas e revestidas são 70% mais fácil para ser semeadas que outras sementes que não
são! UMA SEMENTE DE BAIXA QUALIDADE PODE COMPROMETER TODA UMA FORMAÇÃO,
ALÉM DE LEVAR PRAGAS NÃO DESEJÁVEIS PARA ÁREA A SER FORMADA!
Optar por sementes de forrageiras do Capim Vaquero peletizadas , revestidas e importadas,
pode ser uma ótima opção para pecuaristas mais preocupados com suas pastagens. Esse tipo
de semente é envolvido, individualmente, com uma crosta feita de materiais resistentes à
água e que não prejudicam a germinação da planta. Essa tecnologia garante maiores índices
de pureza e um pasto mais homogêneo, isso sem mencionar os pesticidas e fungicidas que são
incorporados à semente, tornando-a mais resistente.
As sementes comuns muitas vezes são misturadas com palha, torrões, sementes invasoras,
ovos e outros materiais, o que proporciona maior volume. As sementes revestidas

proporcionam uma distribuição mais uniforme, sem falhas no plantio.
O uso de sementes peletizadas e revestidas é considerado VANTAJOSO!
Confira nossa qualidade de sementes peletizadas.

Sementes de Capim Vaquero peletizadas

Entre em contato via e-mail ou fone
e-mail: televendas@sementescaicara.com.br
FONE /FAX *55 (*18) 3646-1337
*55 (*18) celular TIM98162-4717
*55 (*18) celular vivo99763-0304
celular vivo*55 (*18)99742-1339

Curta nossa página no facebook
https://www.facebook.com/pages/Sementes-Cai%C3%A7ara/244710682320232?ref=stream

