
ARROZ
SOLUÇÕES NETAFIM PARA
MAIOR PRODUTIVIDADE
COM MENOS CUSTOS



Uma solução de irrigação eficiente, criada por agricultores para agricultores.

A irrigação inteligente é realizada através do projeto de irrigação ideal para a sua propriedade,
fornecendo a quantidade ideal de água diretamente às raízes da planta.

Considerado o mais eficiente sistema de irrigação, o gotejamento foi desenvolvido pela
Netafim, em Israel, há quase 60 anos. E está presente no Brasil desde a década de 1990.

Em um processo de melhoria contínua, tem sido aplicado aos mais diversos cultivos e, de
forma pioneira, no cultivo do arroz, trazendo expressivos resultados:

IRRIGAÇÃO
INTELIGENTE

DOMÍNIO DA ÁGUA
A quantidade exata de
água, na hora certa, e de 
acordo com a necessidade
do seu cultivo.

ROTAÇÃO DE CULTURAS
Maior aproveitamento da
área, altas produtividades e
flexibilidade no cultivo de
soja, milho e pastagens.

REDUÇÃO DE CUSTOS
Economia de mão de obra
através da automatização
do sistema de irrigação por
gotejamento subterrâneo.

FACILIDADE NO MANEJO
Com a implantação do sistema
de plantio direto no arroz, não é
mais necessária a preparação
da área todos os anos.



GRANDES
RESULTADOS

+50%
DE PRODUTIVIDADE

NO ARROZ

SUA LAVOURA NUTRIDA E PROTEGIDA, DE BAIXO PARA CIMA!
O sistema de irrigação por gotejamento da Netafim, para o cultivo de arroz, é subterrâneo. Ou
seja, os tubos são enterrados por meio de um moderno e exclusivo implemento de forma
totalmente mecanizada e georreferenciada.

O sistema permite a aplicação de nutrientes de maneira parcelada e diretamente nas raízes
das plantas, através da fertirrigação.

Além disso, também é possível realizar a drip protection, tecnologia que permite aplicar
defensivos agrícolas, produtos orgânicos ou biológicos através do próprio sistema de
irrigação.
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INUNDAÇÃO IRRIGAÇÃO INTELIGENTE

PRODUTIVIDADE (TON/HA)



QUER SABER MAIS SOBRE A

ACESSE: www.netafim.com.br
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