


PELICULIZAÇÃO/POLIMERIZAÇÃO: 

Recobrimento da semente com uma película de polímero, 
melhorando a aderência e a distribuição de fungicidas e 
inseticidas. 

PELETIZAÇÃO: 

A peletizada pode ter seu tamanho aumentado entre 15 a 
200 vezes, e sua forma É ALTERADA. 

INCRUSTAÇÃO: 

A semente incrustada pode ter seu tamanho aumentado em 
até 5 vezes, mas NÃO altera o seu formato. 



     A incrustação proporciona uma melhora na eficiência da germinação, 
protegendo-as de fatores externos, diminuindo o risco de perdas, mantendo um 
stand final acima do esperado. 



TECNOLOGIA DE SEMENTES - Incrustação 

Quais as vantagens da semente incrustada? 

 Melhor plantabilidade (espalha melhor) 
 Otimização do plantio com mistura de adubo 
 Proteção contra pragas 
 Plantio aéreo (densidade – menor deriva) 





Direcionamento para  
os armazéns de 

acordo com pureza  

Armazém  
N° 90 

Sementes de 
alto padrão 
de pureza 

Produção de Linha  
Stimutek 

Produção de Linha  
Stimutek MAX 

Entrada na 
UBS 

Análise/Liberação 
Laboratório de 

Sementes 

Acima de 
98% de 
pureza 





SEMENTES INSCRUSTADAS  

 A tecnologia utilizada na incrustação da WOLF 
SEMENTES é fruto da parceria com a ASTEC, uma 
empresa também de origem Holandesa, líder de 
mercado na área, atuante principalmente nos 
países desenvolvidos e que a WOLF SEMENTES 
trouxe para o Brasil. 

Royalties Assistência 

Controle de Qualidade 

Maquinário    Comprometimento 

Profissionais Qualificados 



  A incrustação WOLF possui a tecnologia Stimutek MAX 
que se diferencia por atuar no metabolismo das sementes 
através de um Bioestimulador que possui na formulação 
exclusiva da WOLF SEMENTES, além de proporcionar todos os 
benefícios já conhecidos da incrustação. 

SEMENTES INSCRUSTADAS WOLF 

“ A tecnologia da incrustação Wolf permite que a 
água e o oxigênio cheguem até a semente com 
maior facilidade” 



 Stimutek MAX é uma formulação desenvolvida de 
forma que em um breve futuro, possa receber novas 
tecnologias para aumentar a performance das sementes, 
como: 

• Maior aproveitamento da água; 
• Utilização das próprias formigas como iscas para acabar 

com o formigueiro; 
• Bioativadores 
• Entre outros......   ......aguardem!!!! 

SEMENTES INSCRUSTADAS WOLF 



Fungicida 
Inseticida 

Bioestimulador 

Organominerais 

Coloração 

Formulação Stimutek MAX 



Tecnologia STIMUTEK 

Fungicida 

Organominerais 



 Cruiser 350 FS - Thiamethoxam 

 
Controle: 
Cupim e cupim de monte 
Recomendação: 300 ml/100 kg de sementes 
 

 Maxim XL - Metalaxil-M e Fludioxonil 

 
Controle: 
Fusariose 
Mancha de Alternaria 
Fungo de Armazenamento 
Mofo Preto 
Tombamento (Rhizoctonia solani) 
Recomendação: 300 ml/100 kg de sementes 

TRATAMENTO DE SEMENTES 



SEMENTES INSCRUSTADAS  

  A natureza do nosso polímero é orgânica, e não 
sintética como é encontrado no mercado atualmente, 
apresentando como sua maior característica sua 
dissolução total logo após o contato com a água. 



Tecnologias de Incrustação 

Formulação Stimutek MAX 
 
 Fungicida 
 Inseticida 
 Bioestimulador 
 Compostos Orgânicos 
 Royal Blue 

Formulação Stimutek 
 
 Fungicida 
 Compostos Orgânicos 

 



CONTROLE DE QUALIDADE 



CONTROLE DE QUALIDADE 







 Superfície lisa/porosa – excelente fluidez 

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS 

 ISO 9001 

 Satisfação no primeiro contato visual - Qualidade 

 Dissolubilidade imediata – 100% Biodegradavel 

 Uniformidade – melhor plantabilidade, distribuição 
de peso uniforme por toda semente resultando em 
uma melhor performance de plantio; 
 

 Maior pureza 

 Diminuição do ataque de roedores no armazenamento  

  E.... 



A tecnologia STIMUTEK dificulta o olfato e a visão de pragas. 

Camuflagem 

Dificulta visão 





Recomendações 

SEMEADURA Mavuno Panicum Brachiária 
EQUPAMENTOS 

UTILIZADOS 

Em linha 8 6 8 
Plantadeira, semeadeira e 
rolo compactador 

A lanço 12 8 12 
Esparramador de 
calcário/manual/rolo 
compactador/grade 

Aéreo 15 10 15 Avião 

Covas 6 5 6 Matraca/enxada 

Obs: Em máquinas de plantio à lanço, retirar o homogeneizador para não danificar as sementes. 



Aplicação na prática 
Por que preferir incrustada? 



Ruzizienses Incrustada  X  Ruzizienses Convencional VC 76  
X Ruzizienses VC 51 

 Facilidade de plantio (visualização, sem deriva) – também para ILP e ILPF 
 Maior pureza 
 Mistura com adubo 
 Proteção contra predadores 
 Opções na formulação 
 Sem palha/torrão – Frete 
 Organominerais que auxiliam o desenvolvimento da plântula 



UMA EXCELENTE CONVENÇÃO A TODOS!!!! 

E TODA SUA EQUIPE 

Superior em qualquer campo 

ÓTIMA SAFRA A TODOS!!!, 

OBRIGADA!!! 
Dafne Coutinho - P&D 

dafne@wolfseeds.com.br 


