
SOLOS MAIS SAUDÁVEIS, MELHORES PLANTAÇÕES, MAIORES PRODUTIVIDADES



O SUCESSO COMEÇA COM 
SOLOS SAUDÁVEIS 

A saúde do solo tem um impacto significativo na qualidade e
no volume da colheita.

Solos pobres e desequilibrados podem ter um impacto negativo 
nas plantações e reduzir a produtividade.

Solo em desequilíbrio:
● Vida biológica reduzida;
● Erosão;
● Solo encrostado, com torrões e 

difícil de trabalhar;
● Pouca ou nenhuma atividade de 
     organismos benéficos;
● Alagamento e baixa drenagem;
● Pouco ou reduzido enraizamento;
● Problemas com insetos e doenças;
● Decomposição de matéria orgânica
     desacelerada;
● Alto índice de salinidade;
● Maior necessidade de fertilizantes

e produtos químicos;
● Alto número de plantas invasoras.

O QUE É UM SOLO DESEQUILIBRADO?
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Um solo desequilibrado apresenta desestabilidade entre suas características biológicas, 
químicas e físicas.

O clima, insetos, erosão, superprodução, e produtos com alto grau de salinidade acarretam 
desequilíbrio no solo, diminuindo o potencial da sua cultura.
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As substâncias húmicas corretas podem ser a solução no tratamento de solos desequilibrados

A SOLUÇÃO PARA OBTER UM BOM
RETORNO FINANCEIRO É UM SOLO
SAUDÁVEL E EQUILIBRADO.

BIOLÓGICO
Organismos vivos no solo

      Propriedades do solo saudável.
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         FÍSICO
Estrutura do solo 

(estrutura, porosidade, permeabilidade)

QUÍMICO
Interação dos nutrientes 

com o solo
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Serve como fonte de alimento 
para os compostos microbianos;
Converte e libera nutrientes;
Acumula matéria orgânica e 
húmus;
Melhora a germinação de 
sementes;

Desenvolvimento precoce de 
raízes;

Solos mais saudáveis.

Mineralização de partículas do 
solo;
Aumento da capacidade de 
retenção de água;
Reduz a compactação;
Melhora o desempenho da 
cultura;
Reduz a perda de solo;
Plantas mais vigorosas;
Melhora a porosidade do solo.

Liberação de nutrientes indisponí-
veis;
Melhora a Capacidade de Troca 
Catiônica;
Conversão do fertilizante bruto 
em alimento para as plantas;
Aumento da eficiência dos 
fertilizantes;
Melhor interação de nutrientes.
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O QUE SÃO SUBSTÂNCIAS
HÚMICAS?

AS SUBSTÂNCIAS HÚMICAS SÃO OS PRINCIPAIS COMPONENTES
ORGÂNICOS DO SOLO (HÚMUS), TURFA E CARVÃO MINERAL.

As substâncias húmicas são formadas pela degradação e decomposição microbiana de 
matéria orgânica (plantas).

O padrão da grande indústria é usar uma variedade de matérias primas como carvão mineral (Lignito e Leonardita) 
ou turfa para extrair substâncias húmicas. A matéria prima é triturada, convertida em grânulos, liquefeita, e/ou peletizada. 
Nesse estado, o produto húmico permanece inativo e insolúvel.
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Matéria decomposta (com tempo, pressão e calor) gera o carvão mineral.

Matéria decomposta (com tempo, 
pressão e calor) gera o carvão mineral.

TEMPO

PRESSÃO

CALOR
Turfa

Lignito Carvão
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Aqui é onde muitos concorrentes param!

Composição do carvão mineral extraído
(Lignito, Leonardita)
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CARVÃO MINERAL:

MATÉRIA ORGÂNICA:

SUBSTÂNCIAS HÚMICAS (ácidos fúlvicos, húmicos 
e humina) 75% 

É então desidratado, triturado e selecionado
para formar grânulos.

Substâncias húmicas hoje no mercado são 
extraídas, desidratadas, trituradas (ou liquefeitas), 
e permanecem no seu estado natural.

do carvão mineral bruto é matéria orgânica 

Desses 75% de matéria orgânica, 

O que quer dizer INSOLÚVEL?

são de substâncias húmicas.

As substâncias húmicas que permanecem no seu estado natural são insolúveis, isto é, 
não se dissolvem em água ou na solução do solo, por isso têm pouco impacto na saúde do solo. (Ver página 7).

Os produtos de muitos concorrentes são substâncias insolúveis, inativas e bioinibidoras. 
Quando aplicadas no campo, têm pouco ou nenhum impacto sobre o solo e sua biologia.  

São substâncias húmicas
INSOLÚVEIS

Outros
compostos

Substâncias
húmicas
solúveis

Minerais

das substâncias húmicas 
estão no seu estado natural: 
INSOLÚVEIS e biologicamente 
inativas.

Como as substâncias húmicas da Monty’s são diferentes? 4



Monty’s Engineered Process

Processo dos
concorrentes

O processo aprimorado da Monty’s

Processo dos concorrentes

COMO AS SUBSTÂNCIAS HÚMICAS
DA MONTY’S SÃO DIFERENTES?

Monty’s® Family of Humics

Estado Natural Estado Ativo

pHPressãoCalorTempo

Agitação Filtragem Estabilização Sólidos

Carvão liquefeito ou triturado, com mínima atividade. 

Alguns concorrentes processam seu
material com uma combinação errada
de produtos químicos, temperatura, e/ou 
outros processos. 

Esses processos podem fazer com que 
suas substâncias húmicas sejam bioinibi-
doras e muito menos benéficas para as 
plantas e para o solo.

A Monty’s leva esse processo além, com a sua tecnologia
exclusiva de húmicos.
O processo aprimorado converte a molécula húmica 
inativa a um estado aberto, solúvel e ativo.

Este processo patenteado otimiza o pH, a temperatura,
a pressão, o tempo, os sólidos, e a agitação, criando uma reação química e 
convertendo as moléculas húmicas ao seu estado ativo. Isso resulta em 
substâncias húmicas mais solúveis e biologicamente ativas, maximizando a 
eficiência e consequentemente aumentando a produtividade.
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Os húmicos insolúveis da concorrência 
não se dissolvem, tendo pouco ou 
nenhum impacto sobre o solo. 
Os húmicos ativos da Monty’s têm 
efeito imediato no solo!

Concorrentes Monty’s

SolúvelInsolúvel

Húmicos ativadosHúmicos não ativados

Molécula húmica 
do concorrente:

Insolúvel 
Altamente solúvel 

Altamente ativa
Altamente efetiva

Reduz a obstrução

Forma húmica mais pura

Inativa 

Menos efetiva

Propensa a obstruções 

Bioinibidora 

Compare o produto 
da Monty’s ao do 
concorrente

Lucas do Rio Verde/MT (não irrigado) LEM/BA (irrigado)

104

140

109

Sacas de 60 Kg/Ha

Doses de Monty’s Liquid Carbon (L/Ha)

Controle PF+MLC 5L/ha

AS SUBSTÂNCIAS 
H Ú M I C A S  DA
M O N T Y ’ S  T Ê M 
D E S E M P E N H O 
M E L H O R QUE 
OUTROS!

Molécula húmica, aberta e 
ativada da Monty’s. É um 
catalisador natural:

Como as substâncias húmicas ativadas da Monty’s impactam a planta e o solo?

Concluiu-se que a adição de Monty’s 
Liquid Carbon-N incrementa parâmetros 
morfológicos e de produção;

A produtividade de milho responde 
positivamente ao aumento de dose das 
substâncias  húmicas da Monty’s. sendo à 
dose de 5 L/Ha a mais eficiente por litro 
de produto;

Na média por cada litro aplicado do 
produto se pode obter entre 1,5 a 6,9 
sacas extras por hectare.

Testes em áreas experimentais 
da Kasuya consultoria em campo 
milho 2021. 

Os resultados das substâncias húmicas ativadas da 
Monty’s podem ser comprovadas!

Blocos casualizados
4 replicações
Unidades exp. de 21 m2
Todos os tratamentos receberam PF = 250 kg ureia/Ha

✓

✓

✓

PF - Padrão Fazenda
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Fisicamente

Quimicamente

Biologicamente

Diminui a compactação do solo

Melhora a Capacidade de Troca Catiônica (CTC)

Atua como catalisador em inúmeros processos biológicos
Estimula o crescimento da planta

Aumenta as comunidades microbianas no solo
Estimula o crescimento das raízes 

Equilibra o pH do solo
Disponibiliza nutrientes para as plantas

Aumenta a capacidade de retenção de água
Aumenta a aeração do solo

Reduz a compactação do solo e aumenta a capacidade de 
retenção de água: os húmicos criam espaço entre os colóides 
(partículas) do solo permitindo uma maior penetração e retenção 
da água, arejam e aumentam o volume de oxigênio, e criam um 
reservatório para nutrientes. Esses benefícios aumentam a 
população microbiana e criam a estrutura de um solo 
completamente saudável.

Aumentam a Capacidade de 
Troca Catiônica (CTC):
Os húmicos criam complexos de 
partículas de argila que são carregados negativamente. 
Esses complexos se ligam a nutrientes carregados positivamente 
(cátions) incluindo, Ca, Mg, K, Zn, Cu, Mn, Fe e B. Esses nutrientes 
são então liberados no solo, impedindo a lixiviação.
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Mg
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P
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P Ca Mg

Zn

Mg
P Ca

Zn

MgMg
MgP Ca MgMg

Ca

P

Mg

Zn

leaching

Zn

Zn

Zn

SUBSTÂNCIAS HÚMICAS

ÁCIDO FLÚVICOÁCIDO HÚMICO

Entrega de nutriente para a planta

Alto

Alto

Alto

Baixo

Baixo

BaixoPeso molecular

Propriedade corretiva do solo

COMO AS SUBSTÂNCIAS HÚMICAS ATIVADAS
DA MONTY´S IMPACTAM A PLANTA E O SOLO?

Os húmicos da Monty’s são exclusivos pois aprimoramos 
cada produto com uma proporção específica de ácidos 
húmicos e fúlvicos para a obtenção dos efeitos desejados. 
Os ácidos fúlvicos têm um peso molecular menor para ajudar 
na condução dos nutrientes para dentro das células das 
plantas. Já as moléculas do ácido húmico têm um peso 
molecular maior, auxiliando no crescimento dos compostos 
microbianos do solo, aumentando CTC e quelatando nutrientes.
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M

O
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As nossas substâncias húmicas aprimoradas permitem escolher o 
tamanho ideal da molécula e a proporção correta entre os ácidos 
fúlvicos e húmicos para obter maior solubilidade e máximo 
desempenho.
As substâncias húmicas ativadas da Monty’s têm a concentração perfeita para atingir a máxima 
atividade biológica, química e física (ver página 3). Isso resulta em doses menores, maior eficiência, 
e ampla variedade de benefícios para o solo e planta.

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
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Ácidos húmicos são capazes de:

Ácidos Fúlvicos são capazes de: 

Penetrar na parede celular

Penetrar na membrana das células devido ao 
pequeno tamanho molecular

Transportar nutrientes para dentro das células

Ligar-se ao exterior das paredes celulares
Proteger as células de toxinas, patógenos e 
outros agentes estressantes
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Porque as substâncias húmicas da Monty’s  são  de confiança
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Aumenta a disponibilidade 
de nutrientes para as plantas e 
neutralizam o pH em um solo alcalino:
Em solos alcalinos, o cálcio encontra-se 
ligado ao fosfato. Húmicos formam 
complexos em que os fosfatos são 
liberados no solo em conjunto com 
outros nutrientes, disponibilizando-os 
prontamente para serem absorvidos 
pelas raízes. Esse processo neutraliza o 
pH do solo. 

Aumenta a disponibilidade de 
nutrientes para as plantas e neutraliza 
o pH em solos ácidos:
Em condições de acidez, os húmicos 
ligam-se a metais pesados, imobilizando-os, 
promovendo a formação de complexos 
argilos-húmicos que auxiliam na neutralização 
de solos ácidos. 
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Solo equilibrado:Pureza

Atividade

Concentração

Compatibilidade

Altamente solúvel e limpo = Sem obstrução de jatos, bicos ou mangueiras
na aplicação

Alta eficácia, eficiência e resultados = menores dosagens e maiores 
produtividades

A Monty’s possui muitos processos patenteados na sua tecnologia 
exclusiva de húmicos. As tecnologias de húmicos líquidos, desidratados 
e de revestimento da Monty’s são patenteadas.

United States

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vida biológica ativa
Reduz a erosão
Solo aerado
Aumenta a variedade de organismos benéficos
Maior absorção e retenção de água
Reduz a compactação do solo
Maior enraizamento
Reduz pragas e doenças
Rápidez na conversão de matéria orgânica
Reduz a salinidade do solo
Diminui o uso de químicos.

✓

✓

✓

✓

POR QUE A MONTY’S É DE CONFIANÇA? 

Os húmicos da Monty’s são mais solúveis, mais limpos, mais 
puros, mais efetivos e não há entupimento nas aplicações regis-
tradas. As substâncias húmicas ativadas conduz a um solo mais 
equilibrado.

Atinge o pico da atividade biológica, química e física = moléculas húmicas 
ativadas potencializam sua função com rapidez e eficiência para obtenção 
do máximo desempenho

Tanque misturador = flexibilidade na mistura com nutrientes, defensivos 
agrícolas e produtos biológicos
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QUAIS PROBLEMAS OS HÚMICOS DA 
MONTY’S PODEM AJUDAR A SOLUCIONAR?

PROBLEMA: SOLUÇÃO:
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PROBLEMA: SOLUÇÃO:

PROBLEMA: SOLUÇÃO:

PROBLEMA: SOLUÇÃO:

RESULTADOS COMPROVADOS, SUCESSO GARANTIDO

Produtos foliares e granulados muitas 
vezes têm menos eficiência na distri-
buição de nutrientes para plantas e 
solo.

Todo tipo de nitrogênio (seco ou 
líquido), bem como o fósforo e potás-
sio, tem altos índices de salinidade. 
Esses altos índices geram problemas 
de germinação e de desenvolvimento 
de raízes podendo impactar negativa-
mente a saúde do solo e sua biologia.

Compactação do solo, acúmulo de 
resíduo, alta salinidade, nutrientes 
indisponíveis e desequilibrados, e 
efeito residual de herbicidas.

Baixo enraizamento, desbalanço do 
pH, compactação do solo, nutrientes 
indisponíveis e desequilibrados, pouca 
atividade de microrganismos.

MONTY’S ULTRA Foi desenvolvido para atuar como 
agente complexante em fertilizantes foliares ou granulados 
de modo geral. Melhora a saúde do solo ajudando na 
absorção de nutrientes e na interação e colonização de 
microrganismos. É um produto compatível com micronu-
trientes foliares e a maioria dos agroquímicos. 
É ideal para ser a fonte de substancias húmicas ativadas 
para composição de outros produtos servindo de cataliza-
dor. 

HUMIHANCE atua nos altos índices de salinidade nos 
fertilizantes. As substâncias húmicas ativadas são benéfi-
cas para os microrganismos, melhora o enraizamento e a 
germinação das sementes.  O Huminhance é desenvolvido 
para aumentar a eficiência de cada grânulo de fertilizantes, 
criando um produto de lenta liberação, impedindo a lixivia-
ção de nutrientes para o perfil do solo.

MONTY’S LIQUID CARBON-N (MLC) é desenvolvido 
para reduzir a compactação do solo, neutralizar os sais, 
liberar micronutrientes indisponíveis. Ajuda na decomposi-
ção de resíduos culturais sendo extremamente benéfico 
para microrganismos.

MONTY’S DRI-CARBON (MDC) é um produto desenvolvi-
do para melhorar a saúde do solo em geral, ajudando na 
interação e colonização de microrganismos. Auxilia na 
ciclagem e absorção de nutrientes, acelera a degradação 
de resíduos culturais, ajuda na retenção de umidade e 
reduz a compactação do solo. 
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3-5L/Ha 
Pré-plantio ou 
sulco de plantio

1L/Ha com 
pós-emergente

1L/Ha na cobertura

MONTY’S ®

LIQUID CARBON-N ™

Monty’s Liquid Carbon-N

O PRODUTO PODE SER FACILMENTE APLICADO DURANTE TODO O ANO

Substâncias Húmicas Ativadas

O Monty’s Liquid Carbon-N (MLC) Foi desenvolvido para melhorar a saúde do solo em geral, ajudando na 
interação e colonização de microrganismos benéficos. Facilita a absorção de nutrientes, acelera a degradação 
de resíduos culturais, ajuda na retenção de umidade, na redução da compactação do solo e é compatível com 
a maioria dos agroquímicos. 

Recomendações de uso
Cultura

Soja/Milho

Algodão

Cana Soca

Cana Planta

Demais Culturas

Dosagem Estágio do Plantio

3 a 5 L/ha Semeadura / Sulco do plantio

Semeadura / Sulco do plantio

Sulco do plantio / Área total

Semeadura / Sulco do plantio

Logo após a colheita

5 a 7 L/ha

3 a 5 L/ha

5 a 7 L/ha

3 a 5 L/ha

Reduz a compactação dos solos;
Melhora a absorção de nutrientes das plantas;
Permite melhor utilização dos nutrientes 
aplicados;
Aumenta a matéria orgânica do solo;
Catalisa a atividade microbiana;
Ajuda na retenção de umidade; 
Acelera a degradação dos resíduos culturais;
Compatível na mistura com outros produtos:
Herbicidas, fungicidas, inseticidas.  Sementes, 
fertilizantes foliares e aceleradores de cresci-
mento;
Economia no número de aplicações no campo;
Não entope os bicos de pulverização. 

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

Níveis de garantia:

Carbono Orgânico                                3,6%

Nitrogênio                                          1%

Matéria prima: Leonardita

*De acordo com a Humic Trade Association é utilizado a metodologia da Califórnia para 
veri�cação das substâncias húmicas no produto. Existem diferentes métodos e/ou 
medidas de substâncias húmicas no mercado.
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Sucesso no campo
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60 minutos

48 horas

Comparações lado a lado: 

Concorrentes vs Substâncias 
Húmicas Ativadas 
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Soja: O Monty’s Liquid 
Carbon-N (MLC) aplicado  
(a direita), comparado ao 
controle não  tratado 
(a esquerda) aumentou:
• Volume de raízes.
• Enfolhamento da 

planta.  
• Vigor da lavoura.

Milho: MLC aplicado em 
área total(a direita) mostra 
um enraizamento mais 
desenvolvido, maior 
absorção de nutrientes e 
melhor desenvolvimento 
comparado as plantas não 
tratadas(a esquerda). 
Os resultados do MLC 
podem ser vistos.

Algodão: MLC aplicado via 
pulverização em área total 
20 dias após o plantio  (a 
esquerda) aumentou o 
tamanho da planta, o vigor,  
e o volume de raízes  
comparado ao não tratado  
(a direita).

Trabalho desenvolvido em parceria com o Grupo AMJ (Guaíra/SP), safra 
2021-2022, com soja irrigada em pivô central, variedade 96Y90 Pioneer. 
Aplicação: MLC 5L/ha no sulco de plantio.
Resultado: 8 sc/ha a mais que o controle.

Trabalho desenvolvido em parceria com Kasuya Inteligência Agronômica 
(LEM/BA), safrinha 2022, com milho irrigado, variedade NS 73VIP3. 
Aplicação: MLC 5L/ha no sulco de plantio.
Resultado: 7 sc/ha a mais que o controle.

Trabalho desenvolvido em parceria com AgroGuerreiro (Campo 
Verde/MT), safrinha 2020, algodão irrigado em pivô central, variedade 
TMG 44 B2RF. 
Aplicação: MLC 5L/ha 20 dias após o plantio.
Resultado: 27 @/ha a mais que o controle.

Uma série de fotos foram 
tiradas mostrando o desempe-
nho de produtos concorrentes 
versus substâncias húmicas 
ativadas.

Passado os primeiros 60 
minutos pode-se observar o 
movimento dos húmicos da 
Monty’s no perfil do solo.

Após 48 horas nota-se uma 
incrível solubilidade das 
substâncias húmicas ativadas 
da Monty’s, o que proporciona 
uma melhor absorção de 
nutrientes pelas raízes da 
planta.
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Níveis de Garantia
Carbono Orgânico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5%
Nitrogênio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1%
      Matéria Prima: Leonardita

HUMIHANCE®
O REVESTIMENTO DE FERTILIZANTES INOVADOR DA MONTY’S

Onde ele atua:

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

Humihance é um produto a base de substâncias húmicas ativadas, feito para revestir de modo 
rápido e eficiente fertilizantes granulados.  O produto trará benefícios à gestão de nutrientes, sem 
inibir a atividade das bactérias naturais do solo, sendo compatível com uma variedade de micro-
nutrientes e fertilizantes pré-tratados. 

Todo tipo de nitrogênio (seco ou líquido), bem como o fósforo 
e potássio que possuem altos índices de salinidade. Esses 
altos índices geram problemas com a germinação e desen-
volvimento de raízes. É nesse momento que o Humihance faz 
toda a diferença.

Recomendações de uso

Uréia 2

2 - 4

1 - 4

NPK

Fertilizantes granulados em geral

L/ton

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓*De acordo com a Humic Trade Association é utilizado a 

metodologia  da Califórnia para verificação das substân-
cias húmicas no produto. Existem diferentes métodos e/ou 
medidas de substâncias húmicas no mercado.

Reduz perda de nutrientes, enquanto aumenta a 
disponibilidade de nutrientes de modo eficaz;

Não inibe a atividade das bactérias naturais do 
solo;

Ajuda na redução da toxicidade do sal dos fertili-
zantes;

Melhora a saúde geral do solo em cada grânulo;

Melhora a conversão de matéria orgânica;

Reduz a compactação do solo para um melhor 
enraizamento e condições de plantio;

Auxilia na retenção de umidade e melhora a 
absorção de nutrientes; 

Pode ser usado para estabilizar amônia anidra no 
solo;

Pode ser usado através de indutores anidros;

Não é corrosivo.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

Reduz perda de nutrientes, enquanto aumenta a 
disponibilidade de nutrientes de modo eficaz;

Não inibe a atividade das bactérias naturais do 
solo;

Ajuda na redução da toxicidade do sal dos fertili-
zantes;

Melhora a saúde geral do solo em cada grânulo;

Melhora a conversão de matéria orgânica;

Reduz a compactação do solo para um melhor 
enraizamento e condições de plantio;

Auxilia na retenção de umidade e melhora a 
absorção de nutrientes; 

Pode ser usado para estabilizar amônia anidra no 
solo;

Pode ser usado através de indutores anidros;

Não é corrosivo.
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Sucesso no campo:

.

Revestimentos (adubos) Lado a lado:

Ureia não revestida

Uréia revestida com Humiance
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Três testes em áreas experimentais foram conduzidos entre 2019-2020 em 
diferentes regiões nos E.U.A (Maryland e Tennessee). As avaliações 
indicaram eficiência e um  aumento significativo da produtividade do 
milho com o uso de Humihance no revestimento de uréia comparado ao 
controle apenas com uréia.

Aplicação: 2 litros de Humihance por tonelada de Uréia.
Resultados: 9 Sc/ha a mais que o controle.

Este estudo foi conduzido nas safras 2019-2020 nos E.U.A (Maryland e 
Tennessee). Cloreto de potássio revestido com Humihance incrementou 
produtividade na soja e outros parâmetro de saúde do solo comparado ao 
controle que não recebeu revestimento.

Aplicação: 2 litros de Humihance por tonelada de Cloreto de potássio 
Resultados: 4 Sc/ha a mais que o controle.
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CANA DE AÇÚCAR

Controle Humihance

135

156

Trabalho realizado 2021-2022 com Cana de Açúcar na América Central 
(Guatemala). As avaliações consideraram várias doses de NPK por 
hectare indicando um aumento significativo de produtividade nas doses 
revestidas com Humihance comparado ao controle. 

Aplicação: 2 litros de Humihance por tonelada de adubo NPK.
Resultados: 21 Ton/ha a mais que o controle.
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Visite  www.montysinternational.com        para mais perguntas e 
respostas sobre o impacto que os húmicos ativados podem ter 
no solo e na saúde das plantas. 

OS BENEFÍCIOS DAS SUBSTÂNCIAS
HÚMICAS DA MONTY’S

O que são húmicos? 

As substâncias húmicas podem ser divididas entre os ácidos húmicos e os 
ácidos fúlvicos. Os ácidos húmicos são o principal componente das substân-
cias húmicas. As substâncias húmicas são o principal constituinte orgânico 
do solo (húmus), turfa, carvão mineral/ leonardita. As substâncias húmicas 
são produzidas pela decomposição de matéria orgânica ao longo do tempo. 

Como os húmicos ajudam a aumentar a produtividade? 

Os húmicos estimulam a atividade microbiológica do solo, ajudam a descom-
pactar o solo, auxiliam na condução de micronutrientes do solo para as 
plantas, melhoram a retenção de água, aumentam a germinação das semen-
tes e melhoram a decomposição de resíduos vegetais. 

Como a baixa porcentagem de húmicos da Monty’s pode ser 
melhor? 

Os húmicos no seu estado natural são insolúveis. Dessa forma, não importa 
a quantidade de húmicos declarado em outros produtos, seja 50%, 25% ou 
12.5%. Isso significa que eles não podem ser absorvidos pelo perfil do solo 
efetivamente. A tecnologia de processamento da Monty’s faz com que os 
nossos produtos sejam os mais ativos, solúveis e disponíveis. Nossos 
húmicos são mais puros e tem a proporção ideal de ácidos húmicos e 
fúlvicos para gerar as melhores produtividades. Conhecemos a concentra-
ção correta de substâncias húmicas para maximizar a estimulação biológica. 

Quais são as vantagens da utilização dos produtos da Monty’s 
ao longo do tempo?

Os produtos da Monty’s permanecem sempre ativos quando utilizados ao 
longo das safras. Os programas recomendados da Monty’s podem melhorar 
o solo e maximizar sua produtividade ano após ano, gerando o melhor 
custo-benefício. 

Como comprovamos a ativação das Substâncias Húmicas da 
Monty’s?

A ativação pode ser vista na lavoura e no solo, diversos indicadores nos 
mostram resultados: reduz a compactação do solo, aumenta o CTC do 
solo, melhora a absorção de nutrientes, acelera a decomposição de resídu-
os orgânicos, maior volume de raízes, plantas mais saudáveis e por fim 
aumento de produtividade. 
Exemplo: um estudo* recente da Universidade da Carolina do Norte 
constatou que há incremento médio de 12 % de produtividade à mais em 
comparação ao solos não tratados com Substâncias Húmicas Ativadas. 

Como você pode aplicar 3-5 litros por hectare e já obter 
resultados? 

Nossa tecnologia de substâncias húmicas ativadas é mais pura com rigoroso 
controle de qualidade, têm a proporção correta de ácidos húmicos e fúlvicos, 
e são desenvolvidos na concentração ideal. Por isso, temos doses baixas de 
aplicação podendo obter melhores resultados ao estimular a biologia natural 
do solo de modo mais efetivo.

Por que adicionar carbono no meu solo?

No solo o carbono presente na matéria orgânica é alimento para microrganis-
mos e pequenos seres vivos. As Substâncias Húmicas Ativadas da Monty’s 
possui um carbono estável em suas estruturas moleculares que é altamente 
bioativo, ajudando no crescimento da microbiota do solo, servindo de fonte de 
energia para a maioria dos organismos ali presentes.

A tecnologia de Substância Húmica Ativada da Monty’s 
funciona em todos os tipos de solo?

Sim! Seja solos argilosos, arenosos ou muito compactados, O Monty’s Liquid 
Carbon-N e o Monty’s Dri-Carbon podem trazer benefícios para o solo.

Como os húmicos da Monty’s aumentam a atividade microbia-
na? 

Os produtos húmicos bioativados aumentam a atividade microbiana ao 
proporcionar condições ideais para a vida biológica do solo e proteger os 
compostos orgânicos de condições externas adversas. 

Os húmicos aumentam a Capacidade de Troca Catiônica (CTC) 
do solo?

As substâncias húmicas por si só têm um CTC muito alto. Quando adiciona-
da, as substâncias húmicas estimulam a produção de matéria orgânica no 
solo, que é rica em húmus. O húmus tem um CTC alto, o que aumenta ainda 
mais o CTC do solo. 

*NC STATE UNIVERSITY, DEPARTMENT OF CROP SCIENCE, 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES. 
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“Eu coloco o  Monty’s
Liquid Carbon  em 
todas as minhas
aplicações”

Vencedor do concurso Americano de 
Produtividade de Milho como visto em 
Corn Warriors e The Podfather.
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“Se você deseja uma 
boa eficiência da 
soja intacta, então 
use Monty’s”.

Augusto B. Silva 
Sócio - Grupo AMJ, Guaíra/SP

“Se você deseja uma 
boa eficiência da 
soja intacta, então 
use Monty’s”.

Augusto B. Silva 
Sócio - Grupo AMJ, Guaíra/SP
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Sócio - Grupo AMJ, Guaíra/SP
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RESULTADOS
GARANTIDOS,
SOLUÇÕES
COMPROVADAS.

O SUCESSO QUE SE PODE VER

Um dos principais objetivos da Monty’s sempre 
foi  ajudar os agricultores a alcançar melhores 
resultados. 

Acreditamos no constante desenvolvimento de 
pesquisas, testando e avaliando nossos produ-
tos por meio de pesquisadores, universidades, 
laboratórios, consultorias, e o produtor. 

Temos parcerias com institutos de pesquisa 
renomados no mundo todo para que nossas 
soluções possam ajudar o produtor no seu dia 
a dia.

Nossa equipe está à disposição em todas as 
etapas. Não importa o problema, sempre temos 
opções que atendam às necessidades do 
campo para solucionar os desafios agrícolas.
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  www.montysinternational.com

               +55 (65) 9 9983-4503
               +55 (11) 9 7578-9609

               +1 (502) 489-9888

www.montysplantfood.com

MADE IN THE USA

ROD. PRESIDENTE CASTELO BRANCO - 11100
Barueri/SP -  CEP: 06.421-400

O SUCESSO QUE SE PODE VER


