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BORO
Fertilizante à base de boro, especialmente 
desenvolvido para a aplicação foliar. 
Recomendado para aplicações preventivas, 
de manutenção e correção de deficiência nas 
mais variadas culturas, em especial naquelas 
em que o elemento presente em sua 
composição exerce papel fundamental.

Doses 
Cereais e Leguminosas: 0,5 a 1,0 l/ha. 
Algodão, Café, Flores, Frutíferas, Tabaco e 
Hortaliças: 0,5 a 1,0 l/ha. 

MOL TOP
Desenvolvido a partir do princípio ativo da 
matéria orgânica, atua no solo com a 
liberação e disponibilização de nutrientes, 
alimentando microrganismos, mineralizando 
a matéria orgânica e atua no desenvolvimen-
to do sistema radicular.

Doses
Cereais e Leguminosas: 5,0 l/ha.

p/p 

 

 1.150,00

Composição garantida Carbono orgânico total   

Nitrogênio (solúvel em água)

Densidade 

Composição garantida g/l

10,00

p/p

11,00 126,50

115,00

1,00 11,50Potássio (K2O solúvel em água)

Contém o agente acidificante ácido fosforoso 6%.
Contém as substâncias quelantes: Aminoácidos e substâncias 
húmicas.

MOL
Atua no metabolismo vegetal, 
desenvolvimento radicular, disponibiliza 
nutrientes, fonte de energia. Atua no solo 
como alimento de microrganismos.

Doses 
Café, Flores, Frutíferas, Tabaco e 
Hortaliças: 10,0 a 40,0 l/ha

Carbono orgânico total 8,00 92,00

Nitrogênio (solúvel em água) 10,00 115,00

 1,00 11,50

Densidade  1.150,00

Composição garantida p/p g/l

Potássio (K2O solúvel em água)

Contém o agente acidificante ácido fosforoso 6%.
Contém as substâncias quelantes: Aminoácidos e substâncias 
húmicas.
Contem 2,6 % de agente quelante lignosulfonato.

 

 

 

 

Boro (solúvel em água)  10,00 130,00

  

 

Densidade 

 

1.300,00

Composição garantida p/p g/l

Contém 18,5% de agente quelante trietanolamina.
Contém a substância quelante: Aminoácidos.



COMPLEX CAFÉ
Fertilizante à base de nitrogênio, manganês, 
enxofre, boro, magnésio e zinco, especial-
mente desenvolvido para a aplicação foliar, 
recomendado para aplicações preventivas, 
de manutenção e correção de deficiências 
nas mais variadas culturas, em especial 
naquelas em que os elementos presentes 
em sua composição exercem papel funda-
mental.

Doses 
Café: 4,0 a 12,0 l/ha.

COMPLEX CACAU
Fertilizante à base de nitrogênio, potássio, 
boro, cobre, manganês, molibdênio e zinco 
especialmente desenvolvido para a 
aplicação foliar, recomendado para 
aplicações preventivas, de manutenção e 
correção de deficiências nas mais variadas 
culturas, em especial naquelas em que os 
elementos presentes em sua composição 
exercem papel fundamental.

Doses 
Cacau: 2,0 a 6,0 l/há

 

 

 

 

Nitrogênio (solúvel em água) 10,00 130,00

Magnésio (solúvel em água)  1,00 13,00

 6,00

0,50

 78,00

Boro (solúvel em água)  6,50

78,00

Densidade 1.300,00

Composição garantida p/p g/l

Enxofre (solúvel em água)

4,00

6,00

52,00Manganês (solúvel em água)

Zinco (solúvel em água)

Contém 0,38% de agente quelante lignosulfonato.
Contém o agente complexante ácido cítrico.

Contém o agente acidificante ácido fosforoso 6 %.
Contém 0,38% de agente quelante lignosulfonato.

 

 

Potássio (K2O solúvel em água)

Boro (solúvel em água)

Manganês (solúvel em água)

Nitrogênio (solúvel em água)

Molibdênio (solúvel em água)

Zinco (solúvel em água)

 

3,00

10,00

39,00

Densidade

 

130,00

0,50 6,50

1,00

0,10

13,00

1,30

1,00 13,00

1.300,00

Composição garantida p/p g/l

COMPLEX
Fertilizante à base de enxofre, boro, cobre, 
manganês, molibdênio e zinco, 
especialmente desenvolvido para a aplicação 
foliar, recomendado para aplicações 
preventivas, de manutenção e correção de 
deficiências nas mais variadas culturas, em 
especial naquelas em que os elementos 
presentes em sua composição exercem 
papel fundamental.

Doses 
Cereais e Leguminosas: 0,5 a 1,0 l/ha.
Algodão, Café, Flores, Frutíferas e Hortaliças: 
1,0 a 4,0 l/ha.

 

 

Boro (solúvel em água)

Cobre (solúvel em água)

Manganês (solúvel em água)

Enxofre (solúvel em água)

Molibdênio (solúvel em água)

Zinco (solúvel em água)

 

5,80

0,50

75,40

Densidade

 

6,50

0,50 6,50

5,00

0,10

65,00

1,30

5,00 65,00

1.300,00

Composição garantida p/p g/l

Contém 0,38% de agente quelante lignosulfonato.



MAGNÉSIO
É um fertilizante à base de magnésio e 
enxofre, especialmente desenvolvido para a 
aplicação foliar, recomendado para 
aplicações preventivas, de manutenção e 
correção de deficiências nas mais variadas 
culturas, em especial naquelas em que os 
elementos presentes em sua composição 
exercem papel fundamental.

Doses
Cereais e Leguminosas: 1,0 a 2,0 l/ha.
Algodão, Café, Flores, Frutíferas, Tabaco e 
Hortaliças: 2,0 a 3,0 l/ha.

 

4,00 49,60

Enxofre (solúvel em água)
Magnésio (solúvel em água)

 4,80 59,50

1.240,00Densidade  

Composição garantida p/p g/l

Contém 0,4% o agente quelante EDTA.

MOLIBDÊNIO 15
Fertilizante à base de molibdênio, especial-
mente desenvolvido para a aplicação foliar, 
recomendado para aplicações preventivas, 
de manutenção e correção de deficiências 
nas mais variadas culturas, em especial 
naquelas em que os elementos presentes 
em sua composição exercem papel funda-
mental.

Doses 
Gramíneas e Leguminosas: 150 a 200 ml/ha.
Frutíferas: 0,5 a 1,0 l/ha.

FERRO
Fertilizante à base de ferro e enxofre, 
especialmente desenvolvido para a aplicação 
foliar, recomendado para aplicações preven-
tivas, de manutenção e correção de deficiên-
cias nas mais variadas culturas, em especial 
naquelas em que os elementos presentes 
em sua composição exercem papel funda-
mental.

Doses
Cereais e Leguminosas: 1,0 a 2,0 l/ha.
Algodão, Café, Flores, Frutíferas, Tabaco e 
Hortaliças: 1,0 a 2,0 l/ha

 

 

Molibdênio (solúvel em água) 15,00 195,00

  Densidade 1.300,00

Composição garantida p/p g/l

Contém o estabilizante ácido carboxílico.
Contém 0,69% de agente quelante EDTA.

p/p 

 

 

1.200,00

Composição garantida Enxofre (solúvel em água)  

Ferro (solúvel em água)

Composição garantida g/l

3,00

p/p

6,00 72,00

36,00

Contém 0,41% de agente quelante lignosulfonato.

Densidade 



P50
Fertilizante à base de fósforo, especialmente 
desenvolvido para a aplicação foliar, 
recomendado para aplicações preventivas, de 
manutenção e correção de deficiências nas 
mais variadas culturas, em especial naquelas 
em que os elementos presentes em sua 
composição exercem papel fundamental.

Doses
Cereais e Leguminosas: 0,5 a 1,0 l/ha.
Algodão, Café, Flores, Frutíferas e
Hortaliças: 1,0 a 2,0 l/ha. .

Fósforo (P2O5 solúveç em água) 50,00 800,00

  Densidade 1.600,00

Composição garantida p/p g/l

ALGA+
Atua sobre o metabolismo vegetal, na 
diferenciação, divisão e desenvolvimento 
celular, como fonte de energia e nutrientes 
essenciais para a planta.

Doses
Cereais e Leguminosas: 0,4 l/ha. 
Algodão, Café, Flores, Frutíferas,
Tabaco e Hortaliças: 0,5 a 1,0 l/ha

Carbono orgânico total 8,00 92,00

Nitrogênio (solúvel em água) 10,00 115,00

Manganês (solúvel em água) 1,00 11,50

Zinco (solúvel em água) 0,50 5,70

Densidade   1.150,00

Composição garantida p/p g/l

Contém as substâncias quelantes: Aminoácidos, extrato de
algas e substâncias húmicas.
Contem 2,3 % de agente quelante lignosulfonato.

CÁLCIO AQUAMARINE
Atua sobre o metabolismo vegetal, 
fornecendo o nutriente cálcio, 
especialmente desenvolvido para a aplicação 
foliar ou via solo.

Doses
Cereais e Leguminosas: 1,0 a 2,0 l/ha.
Algodão, Café, Flores, Frutíferas, Tabaco 
e Hortaliças: 1,0 a 2,0 l/ha.
Frutíferas: 20,0 a 40,0 l/ha (Via solo).

Cálcio (solúvel em água) 14,00 189,00

  1.350,00Densidade

Composição garantida p/p g/l

Contem 1,1% do agente quelante EDTA.



ENERGY
Atua no metabolismo vegetal, fornecendo 
energia, cálcio e boro para o 
desenvolvimento eficiente da planta.

Doses
Cereais e Leguminosas: 1,0 a 2,0 l/ha.
Algodão, Café, Flores, Frutíferas e
Hortaliças: 1,0 a 2,0 l/ha.

Boro (solúvel em água) 2,00

8,00

 26,00

Carbono orgânico total

 

5,00

 

Cálcio (solúvel em água) 104,00 

65,00

Densidade 

 

1.300,00

Composição garantida p/p 

Contém o aditivo sacarose.
Contém a substância quelante: Substâncias húmicas.

DEFESA
Disponibiliza o nutriente potássio para 
potencializar o desenvolvimento das culturas, 
melhora o equilíbrio nutricional e atua sobre 
o metabolismo vegetal, na produção de 
fitoalexinas, essenciais para a defesa natural 
de plantas. 

Doses 
Cereais e Leguminosas: 0,5 a 1,0 l/ha.
Algodão, Café, Frutíferas, Flores e Hortaliças: 
0,5 a 2,0 l/ha.

  Potássio (K2O solúvel em água) 20,00 260,00

Densidade 1.300,00

Composição garantida p/p g/l

Contém o agente acidificante ácido fosforoso 29,6%.
Contém as substâncias quelantes: Aminoácidos, extrato
de algas e ácido salicílico.

g/l

Contém as substâncias quelantes: Aminoácidos, extrato de algas e
substâncias húmicas. Contém 4,3% de agente quelante lignosulfonato.

Carbono orgânico total 11,00 126,50

Nitrogênio (solúvel em água) 11,00 126,50

Cálcio (solúvel em água) 5,70 65,55

Boro (solúvel em água)  0,50 5,75

Densidade   1.150,00

Composição garantida p/p g/lFLOR
Atua sobre o metabolismo vegetal, no 
período de florescimento, fornecendo 
energia e nutrientes essenciais para o 
desenvolvimento e pegamento de flores.

Doses
Cereais e Leguminosas: 1,0 l/ha.
Algodão, Café, Flores, Frutíferas e
Hortaliças: 1,0 l/ha.



FRUTO PLUS
Atua no metabolismo vegetal, fornecendo o 
nutriente potássio para o desenvolvimento e 
enchimento de frutos em geral.

Doses
Algodão, Café, Flores, Frutíferas, Tabaco e
Hortaliças: 1,0 a 2,0 l/ha.

FRUTO PLUS NITRO
Atua no metabolismo vegetal, fornecendo 
nutrientes como nitrogênio, potássio e 
molibdênio para o desenvolvimento e 
enchimento de frutos, nas culturas onde 
existe uma demanda maior destes nutrientes 
na fase final do ciclo.

Doses
Cereais e Leguminosas: 2,0 a 3,0 l/ha.

Carbono orgânico total 3,00 39,00

  

 

30,00Potássio (K2O solúvel em água)

  

390,00

 

Densidade 1.300,00

Composição garantida p/p g/l

Contém o agente acidificante ácido fosforoso 40,4%.
Contém as substâncias quelantes: Substâncias húmicas.

28,00

3,00

420,00

  45,00

1,50 22,50

p/p g/lCarbono orgânico total 3,00 39,00

Nitrogênio (solúvel em água) 12,00 156,00

 15,00Potássio (K2O solúvel em água)

  

195,00

Molibdênio (solúvel em água)

 

0,10 1,30

Densidade 1.300,00

Composição garantida p/p g/l

Contém o agente acidificante ácido fosforoso 22,5%.
Contém a substância quelante: Substâncias húmicas.

FOLHA TOP
Atua sobre o metabolismo vegetal, em 
períodos em que as plantas necessitam de 
grande disponibilidade de energia como 
em condições de estresse internos ou 
externos, auxiliando na formação de 
estrutura vegetativa, além de fornecer 
nutrientes essenciais.

Doses
Cereais e Leguminosas: 0,5 l/ha.
Algodão, Café, Flores, Frutíferas, Tabaco e
Hortaliças: 0,5 a 1,0 l/ha.

Contém as substâncias quelantes: Aminoácidos e substâncias húmicas.
Contem 2,6% de agente quelante lignosulfonato.

Carbono orgânico total 9,00 103,50

Nitrogênio (solúvel em água) 10,00 115,00

Potássio (K2O solúvel em água) 1,00 11,50

  Manganês (solúvel em água)

 

1,50

 

17,20

  

Zinco (solúvel em água) 0,50 5,70

Densidade 1.150,00

Composição garantida p/p g/l



RAIZ
Atua no metabolismo vegetal, na germinação 
de sementes, na emergência de plântulas, no 
desenvolvimento do sistema radicular, na 
liberação de nutrientes e como alimento de 
microrganismos.

Doses
Soja: 3,0 ml/kg de sementes.
Milho: 5,0 ml/kg de sementes.
Algodão: 8,0 ml/kg de sementes.
Cereais: 1,0 ml/kg de sementes.
Café, Flores, Frutíferas, Tabaco e Hortaliças: 
0,5 a 1,0 l/ha.

MATURAÇÃO
Rico em potássio, exerce as funções desse 
elemento químico, como: melhora a 
uniformidade, coloração e consistência dos 
frutos; favorece a formação de açúcares; 
auxilia no controle de abertura e 
fechamento de estômatos; incrementa e 
beneficia o sistema radicular e favorece a 
acumulação nos órgãos de reserva das 
plantas.

Doses
Frutíferas e Hortaliças: 1,0 a 2,0 l/ha.

Nitrogênio (solúvel em água)

Potássio (K2O solúvel em água)

 

28,00 420,00

Carbono orgânico total

 3,00

1,50

45,00

Densidade

 22,50

1.500,00

Composição garantida p/p g/l

Contém as substâncias quelantes: Aminoácidos, extrato de algas e 
substâncias húmicas. Contém 3,0% de agente quelante lignosulfonato.

INDUÇÃO
Atua sobre o metabolismo vegetal, 
fornecendo os nutrientes nitrogênio, potássio, 
boro e zinco, especialmente desenvolvido 
para a aplicação foliar.

Doses
Frutíferas: 0,5 a 1,0 % do volume de água.

Nitrogênio (solúvel em água) 19,00 231,80

Potássio (K2O solúvel em água) 1,00

0,15

0,10

 12,20

Boro (solúvel em água)

Zinco (solúvel em água)

Densidade

 1,83

1,22

1.220,00

Composição garantida p/p g/l

Contem 0,40% de agente quelante lignosulfonato.

 

 

Carbono orgânico total 10,00 115,00

Nitrogênio (solúvel em água) 11,00 126,50

 1,00 11,50

Densidade  1.150,00

Composição garantida p/p g/l

Potássio (K2O solúvel em água)

Contém as substâncias quelantes: Aminoácidos, substâncias húmicas 
e extrato de algas. Contém 2,6% de agente quelante lignosulfonato.



VEGETAÇÃO HF
Atua no metabolismo vegetal, em períodos 
que as plantas necessitam de grande 
disponibilidade de energia como condições 
de estresse internos ou externos, além de 
fornecer nutrientes essenciais ao 
desenvolvimento nessa fase, auxiliando na 
formação de estrutura vegetativa.

Doses
Café, Flores, Frutíferas e Hortaliças:
2,0 a 4,0 l/ha.

Carbono orgânico total 2,30 29,90

Nitrogênio (solúvel em água) 3,00 39,00

  Enxofre (solúvel em água)

 

2,30 29,90

Boro (solúvel em água)

 

0,30

 

3,90

  Manganês (solúvel em água)

 

3,00

 

39,00

Cobre (solúvel em água) 0,30 3,90

Molibdênio (solúvel em água)

 

0,08

 

1,00

Zinco (solúvel em água) 3,00 39,00

Densidade 1.300,00

Composição garantida p/p g/l

Contém as substâncias quelantes: Aminoácidos e substâncias húmicas.

VEGETAÇÃO
Atua sobre o metabolismo vegetal, em 
períodos em que as plantas necessitam de 
grande disponibilidade de energia como em 
condições de estresse internos ou externos, 
além de fornecer uma ampla gama de 
nutrientes essenciais.

Doses
Cereais e Leguminosas: 1,5 l/ha.

Carbono orgânico total 2,30 29,90

Nitrogênio (solúvel em água) 3,00 39,00

 Enxofre (solúvel em água)

 

2,00 26,00

Boro (solúvel em água)

 

0,30 3,90

 Manganês (solúvel em água) 4,00 52,00

Molibdênio (solúvel em água) 0,08 1,00

Zinco (solúvel em água) 0,50 6,50

Densidade 1.300,00

Composição garantida p/p g/l

Contém as substâncias quelantes: Aminoácidos e substâncias húmicas.

AD+
Composto fluído, balanceado e desenvolvido 
especialmente para uso em pulverizações 
foliares.

Doses
Todas as culturas: 20,0 a 50,0 ml para cada 
100 litros de água.

 

7,00 70,00Fósforo (P2O5 solúvel em água)
 Densidade

Composição garantida p/p g/l

1.000,00

Contém o aditivo tensoativo/surfactante.



AMINO BOR
Composto fluído, balanceado e desenvolvido 
especialmente para uso em pulverizações 
foliares. Disponibiliza o nutriente nitrogênio 
para potencializar o desenvolvimento das 
culturas e melhora a interação do nutriente 
com a superfície das folhas potencializando 
sua absorção.

Doses
Todas as culturas: 75 a 150 ml para cada 
100 litros de água.

 

5,00 50,00Nitrogênio (solúvel em água)
 1.000,00Densidade

 

Composição garantida p/p g/l

Contém o aditivo tensoativo/surfactante. Contém óleo vegetal da 
casca de laranja.

OMINI PLUS
É um composto nitrogenado, fluído, 
perfeitamente balanceado para uso em 
pulverizações foliares, apresentando o 
nitrogênio nas formas amídica, nítrica e 
amoniacal.

Doses
Todas as culturas: 0,3% do volume de calda.

Nitrogênio (solúvel em água) 21,00 277,20

  1.320,00Densidade

Composição garantida p/p g/l

PERFILHO
Propicia melhor qualidade no perfilhamento 
da sua pastagem. Atua na recuperação do 
sistema radicular, disponibilização de 
nutrientes para a planta, na estruturação e 
revitalização do solo.

Doses
Pastagem: 5,0 a 7,0 l/ha.
Diluição mínima para aplicação: 20 litros de 
água/ha.

10,00 115,00Carbono orgânico total

Nitrogênio (solúvel em água)

Composição garantida p/p g/l

115,00

1,00

10,00

0,05

11,5Potássio (K2O solúvel em água)

Molibdênio (solúvel em água) 0,575

Densidade 1.150,00

Zinco (solúvel em água)

Contém o agente acidificante ácido fosforoso 5%.
Contém as substâncias quelantes: substâncias húmicas.

0,5 5,75



GRAMÍNEAS PLUS
Atua no metabolismo vegetal, em períodos 
que as plantas necessitam de grande 
disponibilidade de energia como condições 
de estresse internos ou externos, além de 
fornecer nutrientes essenciais ao 
desenvolvimento nessa fase, auxiliando na 
formação de estrutura vegetativa.

Doses
Pastagem: 2,0 a 4,0 l/ha.
Diluição mínima para aplicação: 10 litros de 
água/ha.

2,30 29,90Carbono orgânico total

Nitrogênio (solúvel em água)

Composição garantida p/p g/l

39,00

2,30

3,00

0,30

29,90Enxofre (solúvel em água)

Boro (solúvel em água) 3,90

Densidade 1.300,00

Cobre (solúvel em água)

Contém as substâncias quelantes: Aminoácidos e substâncias húmicas.

0,30 3,90

3,00

0,08

39,00Manganês (solúvel em água)

Molibdênio (solúvel em água) 1,00

Zinco (solúvel em água) 3,0 39,00

PASTO+
Composto fluído, balanceado e desenvolvido 
especialmente para uso em pulverizações 
foliares.

Doses
Pastagem: 20,0 a 40,0 ml para cada 100 
litros de água.
Diluição mínima para aplicação: 10 litros de 
água/ha.

7,00 70,00Fósforo (P2O5 solúvel em água)

Composição garantida p/p g/l

Densidade 1.000,00

Contém o aditivo tensoativo/surfactante.
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