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É um fertilizante especial que além de fornecer nutrientes e micronu-
trientes essenciais, concentra ácidos húmicos e fúlvicos que ajudam 
na absorção de outros nutrientes presentes no solo. Na aplicação fo-
liar, ácidos fúlvicos agem melhorando a permeabilidade celular, permi-
tindo assim, melhor absorção de nutrientes e o deslocamento deles 
dentro da planta. Melhora a floração e a durabilidade delas, fazendo 
desta forma, ter aumento na qualidade e produtividade de grãos.

Benefícios
•	 Melhor absorção e nutrição.
•	 Favorece florescimento.
•	 Aumenta qualidade e produtividade.
•	 Fornece micronutrientes.

Recomendações de uso
Recomenda-se aplicar por via foliar no mesmo período em que se apli-
cam fungicidas e inseticidas. Deve ser diluído em água e usado na pul-
verização em qualquer cultura. As aplicações devem ser feitas antes 
do inicio da floração. Para maiores informações, consulte um técnico 
da empresa.

apResentações
Comercializado em embalagens de 1, 5, 25 e 200 litros.

dosagens
nas culturas de grãos: usar 1 a 2 l/ha e fazer de 1 a 3 aplicações du-
rante o período da safra.
demais culturas: diluir de 1 a 3 ml/l e pulverizar as plantas com inter-
valos de 7 a 15 dias entre as aplicações.

infoRmações adicionais
Uso exclusivo como fertilizante. Deixar fora do alcance de crianças e animais.
As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, sa-
lientando ao usuário que as quantidades indicadas podem variar de-
pendendo da cultura, estágio de desenvolvimento do vegetal, modo de 
aplicação e análise do solo. Para mais informações consulte um técnico.

gaRantias 
PRODUTO REGISTRADO NO MAPA SOB Nº RS - 11478 10007-3

ESTABELECIMENTO PRODUTOR REGISTRADO NO MAPA 
SOB Nº (EP) 11478-2. Produto registrado para uso via foliar, 
via fertirrigação e hidroponia.

Maior Floração
e durabilidade.

Fertilizante organoMineral — classe a 
6-4-5 aHf + mg, s e B


