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O

G R U P O

A expansão dos negócios e o grande crescimento do mercado nos últimos
anos, fez com que o Grupo buscasse uma nova forma de se apresentar ao
Uma comunicação inteligente

O que é?

para aliar o que há de melhor em
cada solução Vittia ao seu cultivo,

Com o amplo portfólio do Grupo Vittia

simplificando processos e

em várias categorias, a companhia lança

aumentando sua produtividade.

seu novo posicionamento de mercado,

Bem-vindos ao Vit Integra.

o Vit Integra.

mercado, surgindo assim o Grupo Vittia, que hoje é a marca holding das
empresas Biosoja, Samaritá, Granorte e Biovalens.

Integração que gera soluções.
Com foco no futuro do agronegócio e

Sempre preocupada em oferecer os me-

de todos os segmentos ligados a ele, a

lhores resultados no campo, possui produtos

Biosoja possui uma ampla gama de

com formulações planejadas para maximizar

necessidade de reunir todas as

produtos para os mais diversos

o potencial das lavouras. O trabalho com

soluções que o Grupo oferece ao

cultivos. Com quase meio século de

instituições de pesquisas nacionais e interna-

história, prima pela alta tecnologia em

cionais, faz com que a empresa desenvolva

seus produtos e investe fortemente em

soluções de qualidade para atender os novos

pesquisa e desenvolvimento para

desafios do agronegócio. Com destaque

oferecer o que há de melhor para seus

também no mercado exterior, possui reconhe-

clientes, aumentando a produtividade e

cimento internacional, levando seus produtos

rentabilidade de seus cultivos.

para os mais diferentes países.

A Granorte, empresa do Grupo Vittia,

A Biovalens atua no setor agrícola, na

especializada em fertilizantes para uso

produção e comercialização de produtos

Conheça a fundo todas as soluções que

no solo, possui modernos equipamentos

para o controle biológico de pragas e

o Grupo Vittia oferece e aumente seus

e rígido controle de qualidade das

doenças de plantas.

matérias-primas e produtos acabados.

A empresa oferece soluções biológicas

Reflete a tradição, a solidez e o

eficientes e de qualidade para o empresário

comprometimento com resultados,

rural, visando o aumento da qualidade e

sempre engajada em oferecer as

produção de alimentos sustentáveis.

Com o slogan “Integração que gera
soluções”, o conceito nasceu da

mercado com o intuito de direcionar e
definir as melhores estratégias para
cada linha de produto.

São mais de 200 produtos direcionados
para as mais diversas culturas, em
diferentes estágios fenológicos. As

Inoculantes

Nutrição

soluções são classificadas em:
Inoculantes, Biofertilizantes,
Nutrição, Controle Biológico e
Adjuvantes.

Biofertilizantes

Controle
Biológico

resultados no campo de forma

Adjuvantes

estratégica.

melhores soluções para seus clientes.

