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Fertilizante de excelente qualidade que tem como base o extrato do 
engaço, bagaço e semente da uva. Além de fornecer nutrientes (NPK), 
possui carbono orgânico formando moléculas organominerais que fa-
cilitam a absorção dos nutrientes na planta. Esta formulação, além de 
ser para uso profissional, também é direcionada para a linha hobby, de 
uso doméstico, paisagismo, pequenas produções, entre outros.
Por ser direcionado para o publico urbano, ele é facilmente encontrado 
em garden centers, floriculturas e agropecuárias.

Benefícios
•	 Age em todos os aspectos da planta (raiz, folhas, flores e frutos).
•	 Resultado em poucos dias após o início da aplicação.
•	 Reduz o stress salino dos nutrientes através de moléculas orgânicas.

Recomendações de uso
Recomendado para adubações via irrigação em qualquer cultura: flo-
res de vaso ou forrações, hortaliças, frutíferas, gramíneas, florestais 
etc. O produto deve ser diluído em água na qual será usada para irrigar 
as plantas conforme necessidade.

dosagens
plantas pouco exigentes quanto à adubação (orquídeas, bonsais, bro-
mélias): diluir 6ml/litro água e irrigar com intervalos de 20 a 30 dias.
plantas de média exigência (folhagens, hortaliças, antúrios, violetas): 
diluir 6ml/litro água e irrigar o solo 1 vez por semana.
plantas bastante exigentes (gerânios): diluir  6ml/litro água e irrigar o 
solo 2 vezes por semana.
gramados: diluir 18ml/litro água e aplicar na irrigação 4 litros desta 
solução preparada/m espaçando de 3 a 4 meses entre aplicações.
frutíferas: Diluir 200ml em 25 litros de água e irrigar o solo correspon-
dente a área da copa da arvore a cada 3 a 4 meses.
no jardim: Diluir 18ml/litro água e irrigar os canteiros a cada 15 dias.

apResentações
Comercializado em embalagens de 250 e 500ml e 1, 5, 25 e 200 litros.

infoRmações adicionais
Uso exclusivo como fertilizante. Deixar fora do alcance de crianças e 
animais. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orien-
tação, salientando ao usuário que as quantidades indicadas podem va-

riar dependendo 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 10003-1
ESTABELECIMENTO PRODUTOR REGISTRADO NO MAPA 
SOB Nº (EP)11478-2. Produto registrado para uso via foliar, 
via fertirrigação.

ideal para as
plantas da sua casa.

Fertilizante organoMineral — classe a 
8-6-7


