Produção de

Fertilizantes Orgânico
e Organomineral

Os fertilizantes organominerais são produzidos
com a mistura do fertilizante orgânico Organo+
com nutrientes minerais.

de alta qualidade

Os Fertilizantes Organo+ são registrados no
Ministério da Agricultura como “Fertilizante
Orgânico Classe B” e são produzidos a partir de
co-produtos selecionados da agroindústria, pelo
método da compostagem.
São formulados seguindo padrões agronômicos,
conforme suas características físicas, químicas e
biológicas,
obtendo-se
excelente
balanceamento nutricional, proporcionando
benefícios à agricultura.

Os fertilizantes ORGANO+
proporcionam melhor
absorção dos nutrientes
e aumentam a
produtividade das culturas,
além de enriquecer o solo,
melhorando seus os aspectos físicos,
químicos e biologicos.

Os Fertilizantes orgânicos Organo+ Farelado e
Organo+
Granulado,
são
fertilizantes
multinutrientes, contendo matéria orgânica
humiﬁcada e livre de patógenos e
contaminantes.
Possuem macro e micronutrientes e são
utilizados na agricultura para aumento da
eﬁciência dos fertilizantes minerais e
condicionamento do solo.
A linha de fertilizantes Organo+ contém ácidos
orgânicos (húmico e fúlvico) e coloides orgânicos
de elevada CTC, que são os responsáveis pelo
armazenamento dos nutrientes no solo,
diminuindo suas perdas por ﬁxação, lixiviação e
volatilização.

O rigoroso controle de qualidade
ORGANOSOLVÍ garanta a eﬁciência e
os benefícios dos produtos, veriﬁcando
desde a seleção das matérias primas
(orgânicas e minerais) até as análises
laboratoriais ﬁnais, para garantir um
produto diferenciado e os benefícios
que ele proporcionará ao produtor
rural.
Os fertilizantes Organominerais são
comercializados em embalagens de
50Kg (sacaria) ou 1000 Kg (BIG BAGS).

• Fonte de macro e micronutrientes
• Aumenta a eﬁciência da adubação mineral,
reduzindo as perdas dos nutrientes
• Elevada CTC
• Melhora as condições biológicas do
solo, beneﬁciando os microrganismos
• Liberação gradual e contínua dos
nutrientes
• Funciona como reservatório de água
para a planta
•
Fácil
aplicação
dispensando
adequações nos equipamentos
• Prática sustentável pois ao evitar
perdas dos nutrientes e reciclar
coprodutos orgânicos, diminui a
extração de recursos naturais
• Nitrogênio protegido com aditivo a
base de polímeros

Possuímos mais de 30 formulações
de Fertilizantes Organominerais
devidamente registradas no MAPA
(Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento), para satisfazer de
forma balanceada a necessidade
nutricional dos cultivos .

DIFERENCIAIS
• Diminui a ﬁxação de fósforo

FORMULAÇÕES

• Auxilia na recuperação de solos degradados
• Aumenta o armazenamento de água no solo

Supre as necessidades
do solo e da planta,
proporcionando nutrição mais
completa e eficiente do
que a adubação convencional.

da

DIFERENCIAIS

• Eleva atividade microbiana
• Maior nutrição do solo e das plantas
• Aumenta o aproveitamento dos nutrientes,
pois diminui as perdas
A aplicação do ORGANO+ proporciona um
ciclo virtuoso no solo, pois aumenta a
capacidade de troca catiônica (CTC),
diminuindo as perdas dos nutrientes, bem
como eleva a capacidade de retenção de
água
e
melhora
as
condições
microbiológicas.
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AGORA O
AGRICULTOR
PODE CONTAR
COM UM
DIFERENCIAL: A
LINHA DE
FERTILIZANTES
ORGANO+

Recomendações Técnicas:

ORGANOFARELADO
ORGANOGRANULADO
ORGANOMINERAL

