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PeKacid 00-60-20

PeKacid   00-60-20
pH = 2.2 com poder tampão
CE a 1 g/L = 1.40 mS/cm
Solubilidade = ~700 g/L a 20°C

KH2PO4 + H3PO4 = KH5(PO4)2



Testemunha com alta infestação de minadora e oídeo
Vários pesticidas como Premium, Vertimec, Agramectim, Trigard, pulverizados 
semanalmente durante todo o ciclo de cultivo por 20 semanas



Tratamento com pulverizações de PeKacid a 1% 
concentração em intervalos semanais durante 20 
semanas manteve a lavoura livre de ataques das pragas 
e doenças por ação de contato. Não há efeito sistêmico.



Testemunha com moscas adultas da minadora 
(Liriomyza ssp.) sobre folhas de melão uma 

semana após transplante das mudas no campo



Testemunha infestada com larvas de minadora 
(Liriomyza ssp.) mesmo com aplicações 2x por 

semana de inseticidas regulares  



Testemunha infestada com larvas de minadora 
(Liriomyza ssp.) mesmo com aplicações 2x por 

semana de inseticidas regulares  



Plantas de melão que receberam pulverizações com PeKacid at 1% concentração 
com controle da minadora (Liriomyza ssp.) que é o maior problema fitossanitário 

do melão no Brasil. Total 6 sprays. Nessa fase da fotografia já se obteve forte 
redução da infestação de população de larvas da minadora. Também 

desaparaceram da lavoura todas as outras pragas e doenças de contato como 
Oídeo, Mildeo, isnsetos, ácaros, bactérias, esporos de fungos, etc...



Visita de abelhas nas flores após aplicações de 
PeKacid para polinizações normais



Após 6 sprays com PeKacid a 1% concentração 
em intervalos de 5 dias manteve as plantas livres 

de ataques de pragas e doenças



Alface em Estufas 

Alface livre de 
ataque de minadoras 
tradadas com 
pulverizações diárias 
de PeKacid todas as 
manhãs, utilizando 
volume de 400 L de 
água e 1 kg de 
PeKacid para obter  
concentração de 
0,25% em solução.



Alface em Estufas 

Alface livre de 
ataque de 
minadoras tradadas 
com pulverizações 
diárias de PeKacid 
todas as manhãs, 
utilizando volume 
de 400 L de água e 2 
kg de PeKacid para 
obter  concentração 
de 0,5% em solução.



15 dias sem pulverizar PeKacid em alface

Forte ataque de larvas da minadora devido a falta de 
aplicações de PeKacid durante 15 dias, porém após renovação 
das aplicações as galerias pararam de se expandir nas folhas 
com controle total das larvas pelas pulverizações com PeKacid  



Em agosto 2017 com 
ataques de ácaros

A partir de setembro 2017 com 
pulverizações semanais de PeKacid a 

0,5% nos novos cachos e frutos 
prevenindo contra ataques de ácaros



pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

mV 420 360 300 240 180 120 60 0 -60 -120 -180 -240 -300 -360 -420

ParaNutri Projeto e Patente

Ácido               Neutro             Alcalino

Δ pH = gradiente elétrico

Δ pH até 3 é normal =  3 x 60 mV = 180 mV



pH 7,2
Citosol

pH 6
intermembranas

pH 4 na matrix

pH 5,5

pH 5

pH 5 – 9 

Δ pH = gradiente elétrico e compartimentação



• P e K combinados em misturas podem formar fertilizantes foliares

muito ricos em nutrientes em diferentes faixas de pH, desde

extremamente ácido até extremamente alcalino.

• Formulações com pH extremos baseados sempre em PK são únicos

e tolerados pelas plantas que aceitam as frequentes pulverizações

como nutrientes enquanto inibe pestes e patógenos em sua

capacidade de multiplicação seja por mudança do ambiente

adequado para sua proliferação ou por rompimento de membranas

celulares em função da exposição ao ∆pH durante o período de ação

da solução pulverizada por contato, ou ao menos reduzindo o ritmo

de reprodução abaixo do ponto de danos econômicos da plantação.





Experimento ParaNutri
Oídeo em tomate – Vulcani Center, Israel
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Severidade em % de Oídio nas costas das folhas de abobrinha 
após 6 aplicações em 6 semanas

University of California - Davis
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