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ENSAIO COM ALFACE DA PACIFIC AG

DELINEAMENTO DO ENSAIO

�� Ensaio realizado com o pé de alface semeado (Lactuca 
sativa), para avaliar a eficácia do IN-M1 da Concentric 
em atenuar a redução da entrada de nitrogênio. Ensaio 
realizado na unidade de pesquisa da Pacific Ag. situada 
em Salinas, Califórnia, EUA, utilizando-se um delineamento 
experimental de bloco completamente casualizado com seis 
repetições.  

�� As parcelas experimentais foram de 1 m de largura x 12 m 
de comprimento, compostas de 70 plantas cada. 

�� Os tratamentos envolveram uma redução de nitrogênio por 
etapas, juntamente com um programa de aplicações do IN-
M1 nos tratamentos. Foram utilizados dois tratamentos de 
controle que não continham IN-M1. Os tratamentos foram: 

1) Programa comercial padrão de fertilidade

2) Programa padrão de + 28 l/ha de IN-M1  

3) Redução de 10% de N no programa padrão de + 28 l/
ha de IN-M1 

4) Redução de 20% de N no programa padrão de + 28 l/
ha de IN-M1

5) Redução de 30% de N no programa padrão 

6) Redução de 30% de N no programa padrão de + 28 l/
ha de IN-M1

�� Os tratamentos com IN-M1 envolviam cinco aplicações: 
Aplicação de 9,3 l/ha pré-plantio e quatro aplicações de 4,7 
l/ ha no solo uma vez por mês, somando um total de 28 l/
ha de IN-M1 ao longo do ensaio. Todos os tratamentos 
receberam um programa comercial padrão de fungicidas e 
inseticidas. 

RESULTADOS DO ENSAIO DE CAMPO

*A IN-M1 é comercializada como GARDEN SOLUTION® nos Estados Unidos e como SYNERGRO® no Canadá.
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PESO / HECTARE DE MERCADO DA ALFACE RENDIMENTO POR TAMANHO DO PÉ DE ALFACE
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RESULTADOS DO ESTUDO

RENDIMENTO 

�� A adição de IN-M1 ao programa de fertilidade padrão do 
produtor gerou um aumento de 4,5% no rendimento com 
uma redução de 24% do refugo, resultando em 1.374 kg/ha 
adicionais para o produtor.

�� Utilizando a média de preço $/CWT do USDA para o pé de 
alface da Califórnia a US$ 23,80/CWT, isso resulta em um 
adicional de US$ 118,09/ha em receita.

REDUÇÃO DE NITROGÊNIO 

�� As aplicações de IN-M1 atenuaram de maneira significativa 
as quedas no rendimento por causa da redução do 
nitrogênio.

�� A alface com redução de 30% de N rendeu +31,3% a mais 
com IN-M1 do que sem o produto.

�� Os rendimentos foram equiparáveis entre a alface cultivada 
com controle padrão do produtor e aquela cultivada com 
10% de redução de N mais IN-M1. 

�� Os resultados mostram o potencial para a manter o 
rendimento e, ao mesmo tempo, reduzir o escoamento e 
lixiviação de nitrogênio por meio do uso de IN-M1. 
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O IN-M1 (atualmente conhecido como GARDEN SOLUTION® 
nos EUA e SYNERGRO® no Canadá) é uma tecnologia microbial 
para produtores que, de maneira sustentável, melhora a saúde 
da planta, intensifica a vitalidade da raiz e da planta, além de 
aumentar seu rendimento, consistência e qualidade. Foi projetado 
para ser ativo em uma ampla variedade de produtos agrícolas 
de alto valor, regiões e para todos os tipos de sistemas de cultivo 
modernos, de campos e estufas a sistemas hidropônicos, tanto 
para produtores orgânicos quanto para convencionais. Plantas 
mais robustas podem lidar melhor com os desafios da agricultura 
de produção, incluindo o transplante de mudas, solo pobre, climas 
extremos e outros fatores de estresse bióticos e abióticos.
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PARA SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE IN-M1, 
ENTRE EM CONTACTO COM:

RON RESTUM 
VICE-PRESIDENTE, VENDAS E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL

M: 316-744-5260
RRESTUM@CONCENTRICAG.COM


