
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

NUTRIPIROL 
 
Classe:......Aditivo para fertilizantes e caldas 
Ingrediente Ativo:............Extrato Pirolenhoso  
Formulação:...............................................Líquido 
Categoria:..........................................Venda Livre 

Produto Isento de Registro 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Extrato de madeira de eucalipto:.............100% 
 

INDICAÇÕES DE USO 
 

Para uso em misturas com defensivos 
agrícolas formulados visando melhorar sua 
aplicação, Nutripirol é um ativador 
fisiológico, redutor de pH, ativador de 
nutrição, acelerador de compostagem e 
proporciona ambiente favorável ao 
aumento de micro-organismos benéficos 
no solo. 
 

MODO DE FUNCIONAMENTO 
 

Quando adicionado a um composto, acelera 
a decomposição e reduz a emissão de gás 
amoníaco. Como ativador fisiológico 
favorece a coloração e a floração, 
proporcionando maior vigor as plantas. 
Combinado com substratos e adubos 
orgânicos, produz aumento das raízes 
secundárias, melhorando assim a absorção 
das plantas. Por possuir pH ácido, ao ser 
adicionado a diluição de defensivos, serve 
para ajustar o pH ao nível ideal e como 
estabilizante. 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Para compostagem use de 5 a 10% em 
relação ao composto. Como aditivo não 
utilize mais que 0,5% do volume da calda. 
Dose: Diluir o produto na proporção de até 

5 mL por litro de água. Pulverizar as 
dosagens a cada 7 ou 10 dias. 
 

PRECAUÇÕES 
 
- Fazer pequenas aplicações iniciais. 
- Aplicar nas horas mais frescas do dia. 
- Não exceder a dosagem. 
- Não ingerir o produto. 
- Não misturar com Calda Bordalesa e 
produtos que necessitem de alcalinidade. 
- Não reutilizar as embalagens vazias. 
- Conserve em local seco, fresco, arejado, 
ao abrigo de luz, longe do alcance das 
crianças e animais domésticos. 
 

PRIMEIROS SOCORROS 
 
- Em caso de contato direto com este 
produto, lave a parte atingida com água 
corrente e sabão. 
- Em caso de contato com os olhos, lavar 
com água corrente por 15 minutos. 
- Se inalado em excesso, remover a pessoa 
para local ventilado. 
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro 
de Intoxicações ou Serviços de Saúde, 
levando a embalagem ou rótulo do produto. 
 
CIT/SC: 0800 643 5252 
 

FABRICADO POR: 
Carvão Belvedere 

Linha Belvedere s/n  
 Interior São Lourenço do Oeste – SC 
Reg IBAMA 712736 Licença ambiental 

FATMA: 9963/2016 
CIDASC: 12391 

 
DISTRIBUÍDO POR: 

Citromax Indústria e Comércio LTDA, 
CNPJ: 00.187.467/0001-92 

Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul 
São Lourenço do Oeste – SC/CEP:89990000 

www.citromax.ind.br  
sac@citromax.ind.br 
Fone: (49) 3344-3087 
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