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agro
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VIVEMA TWIN Impulsionador do enraizamento • p. 16
ALGAREN TWIN Impulsionador de enraizamento e floração • p. 18
ERANTHIS Produção sobre a seca • p. 20
DRIN Antiestresse à base de aminoácidos • p. 22
DRIN ON Aminoácidos + antiestresse à base de ATCA p. 23
GREIT VG Intensificador de estágio vegetativo • • p. 24
CALBORON O melhor em cálcio • • p. 26
EXPANDO O melhor tamanho de fruta • p. 28
SILVEST Consistência e vida de frutas e folhas • • p. 30
KIEM Efeito de preparação das sementes TRATAMENTO DE SEMENTES p. 32
SIBERIO Estimulador e regulador de brotação • p. 34

BIOATIVADORES
ORGÂNICOS
NUTRIGREEN AD • • p. 38
VIT-ORG vg • • p. 39
ZAMINOL • • p. 40
GREENHUM WP • • p. 41

FERTILIZANTES
MINERAIS PREMIUM
MAGIC P STAR • • p. 44
CALFOMYTH • p. 45
FOLIACON 22 • • p. 46
HASCON M10 AD • • p. 47
ESSEKAPPA • • p. 48
molystar • p. 49

NPK SOLÚVEIS EM ÁGUA  
& FERTILIZANTES EM PASTA
KINGLIFE LINE - FOLIAR NPK com Micronutrientes
- KINGLIFE 30-10-10 • p. 52
- KINGLIFE 20-20-20 • p. 52
- KINGLIFE 12-48-8 • p. 52
- KINGLIFE 3-5-40+3 • p. 52

GREENPLANT LINE - NPK com Micronutrientes p. 54
- 20-20-20 • • p. 54
- 20-10-20+2 • • p. 54
- 20-5-10+2 • • p. 54
- 26-5-12+2 • • p. 54
- 15-15-30 • • p. 54
- 13-8-24+3 • • p. 54
- 12-36-12+2 • • p. 54
- 10-50-10 • • p. 54
- 8-7-40+2 • • p. 54
- 6-21-36+3 • • p. 54
- SPRINT • • p. 54

GREENPLANT VIP LINE - Ácido NPK com Micronutrientes p. 55
- VIP 13-8-24+3 • • p. 55
- VIP 10-40-10+2 • • p. 55
- VIP 8-5-40+2 • • p. 55

CALFON LINE - Ácido NPK com Cálcio e Micronutrientes p. 56
- CALFON • • p. 56
- CALFON BLOOM • • p. 56
- CALFON FRUIT • • p. 56

GREENPLANT FLOW LINE - Suspensão de ácido NPK com Micronutrientes p. 58
- FLOW 40-10-10 • p. 58
- FLOW 25-25-25 • p. 58
- FLOW 20-20-20 • p. 58
- FLOW 15-20-50 • p. 58
- FLOW 10-6-60 • p. 58
- FLOW 6-60-20 • p. 58



FERTILIZANTES
MINERAIS

agro 
orgânica PAG.

AGRUCON MICRO • p. 62
T1 HAS IDRO • • p. 63
HASCON S57 • p. 64
HASCON 32 • • p. 65
NUTROLEN • • p. 66
CALCIOGREEN PS PLUS • • p. 67
FISIOCAL • p. 68
MAGNESIOGREEN ATTIVATO • • p. 69
OLIGOGREEN • • p. 70
BOROGREEN L • • p. 71
KELAMYTH line p. 72
- KELAMYTH MP6 • p. 72
- KELAMYTH Fe • p. 72
GREENMIX • • p. 73

CARRIER LINE - Micronutrientes complementados com LSA p. 74

- Mn • • p. 74
- Zn • • p. 74
- Cu WDG • • p. 75
- Fe WDG • • p. 75
- Mn WDG • • p. 75
- Zn WDG • • p. 75
daglas • • p. 76
VYRER PLUS • • p. 77
VYRER • p. 78

LEGENDA

Produto obtido através do processo HPP

Produto permitido na agricultura orgânica de acordo com a Legislação 
da Comunidade Européia.

Produto adequado para aplicação foliar

Produto adequado para fertirrigação

MACRO
NUTRIENTE

SECUNDÁRIO &
MICRONUTRIENTES

CONDICIONADORES  
& ATIVADORES

Produto adequado para uso em Agricultura Orgânica de acordo com os regulamentos 
(CE) n° 834/2007 e 889/2008 - Inspecionado por ECOCERT SA F – 32600

Produto adequado para tratamento de sementes



A EMPRESA
SOLUÇÕES EFICIENTES PARA 
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
DESDE 1985

proud member

A paixão pela nutrição das colheiras e a consciência de 
sua importância para o futuro do nosso planeta estão 
na base do nosso trabalho. Por mais de 35 anos, todos 
os dias, temos o compromisso de garantir que nossos 
produtos respondam concretamente às necessidades e 
expectativas das pessoas que os escolhem.

Começamos nosso negócio em 1985, com uma linha 
de fertilizantes inorgânicos inovadores que, até hoje, 
permanecem incomparáveis em qualidade e visão. 
Nossos produtos, como Hascon M10 AD, Calfomyth ou 
Magic P Star podem regular e acompanhar as lavouras 
em todas as fases vegetativas.

Consolidamos então a nossa gama de fertilizantes - para 
aplicação foliar ou fertirrigação - escolhendo sempre 
as melhores matérias-primas e distinguindo-nos pela 
qualidade dos nossos produtos de forma oficialmente 
reconhecida.

Nos especializamos no estudo dos efeitos biológicos da 
alga Ecklonia Maxima, desenvolvendo o Algaren Twin, 
e continuamos nossas pesquisas até descobrirmos o 
uso atual da genômica aplicada na seleção de matrizes 
orgânicas para a criação de bioestimulantes inovadores 
e eficientes.

Estamos ativamente envolvidos no estudo de produtos 
que possam contribuir para o enfrentamento das 
questões mais urgentes, desde o esgotamento do solo 
até o melhor aproveitamento da água e dos nutrientes, 
sempre lembrando os conceitos de agricultura 
sustentável e economia circular.

Tais conceitos são fortemente apoiados pela European 
Biostimulants Industry Council (Ebic) - associação da 
qual somos membros fundadores, que promove o papel 
dos bioestimulantes como produtos fundamentais para 
obter a melhor expressão das propriedades genéticas 
das colheitas.
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valores
NÓS SABEMOS O QUE QUEREMOS SER: 

UM PONTO DE REFERÊNCIA COMPETENTE E 
CONFIÁVEL PARA TODOS NOSSOS CLIENTES

NOSSA VISÃO

“Queremos nos antecipar às exigências da agricultura, 
dando força às plantas e fertilidade ao solo, respeitando 
integralmente o meio ambiente.”

NOSSA MISSÃO

“Inovadores por vocação, trabalhamos todos os 
dias para oferecer aos agricultores produtos de 
excelente qualidade e eficiência garantida, graças 
à nossa constante e intensa atividade de pesquisa e 
desenvolvimento.”

NOSSOS VALORES 

Qualidade:
O que caracteriza cada um de nossos produtos e nosso 
trabalho.

Confiabilidade: 
Nós nos consideramos uma referência competente e 
confiável para todos os nossos clientes.

Entusiasmo e Paixão:
Os motores da nossa empresa e o estímulo para 
enfrentar cada novo desafio.

Profissionalidade:
Garantida pela competência técnica adquirida ao longo 
dos anos, sempre atualizada e colocada ao serviço da 
agricultura.



Desde o início, a pesquisa tem estado no coração de 
nossa empresa como a pedra angular e o ponto de 
partida de todos os esforços que empreendemos para 
aperfeiçoar nossas formulações.

Para garantir os elevados padrões de eficiência e 
inovação dos nossos produtos, os nossos investimentos 
no departamento de Investigação e Desenvolvimento e 
no nosso Laboratório de Formulação, que trabalham 
em conjunto, têm vindo a aumentar a cada ano e 
consolidar-se através de preciosas colaborações com 
Universidades e Institutos de Investigação.

Seguindo a nossa Visão “Queremos nos antecipar às 
exigências da agricultura, dando força às plantas e 
fertilidade ao solo, respeitando plenamente o meio 
ambiente”, lançamos um ambicioso projeto de 
ampliação de nosso Centro de Pesquisa e equipamentos 
com instrumentos e tecnologias de ponta entre as mais 
avançadas do setor na Itália.

Tanto a nova estufa como o fitotron já estão em uso, 
equipados com as mais recentes tecnologias que 
permitem recriar não só as situações de nascer e pôr do 
sol, e situações de luz semelhantes às do mundo real, 
mas também várias condições de temperatura, umidade 
e fotoperíodo, representando as principais áreas 
geográficas em que estamos inseridos com as nossas 
organizações comerciais - pré-requisitos fundamentais 
para o desenvolvimento e a seleção de novos produtos.

Todo o projeto prevê ainda três laboratórios dedicados 
ao desenvolvimento de fórmulas e à caracterização 
química e biológica de produtos inovadores, bem como 
ao estudo da genômica e da microbiologia. Uma área 
será dedicada a plantas piloto. Também vamos montar 
rizotrons com equipamentos especiais para o estudo de 
sistemas radiculares e campos experimentais.

Para nós, o Centro de Pesquisa é mais um incentivo 
para criar colaborações com Universidades e Centros 
de Pesquisa e oferecer aos agricultores fórmulas com 
ações ainda mais específicas, considerando modelos de 
nutrição que aliam eficiência e sustentabilidade.

OS PRODUTOS MAIS INOVADORES
DA NOSSA PESQUISA

centro de pesquisa
greenhas group
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FASE 3 - Caracterização química e biológica da 
formulação mais estável e eficiente: Identificamos as 
moléculas ativas e o modo de ação da fórmula através 
de estudos de bioquímica, genômica e metabolômica 
em colaboração com parceiros científicos nacionais e 
internacionais.

FASE 4 - Validação agronômica ampliada: Realizamos 
testes de eficiência em diferentes culturas agrícolas e 
em diferentes áreas de cultivo, em colaboração com 
instalações de teste oficialmente reconhecidas, técnicos 
e empresas líderes do setor. 

FASE 1 - Desenho e formulação de protótipos para 
usos específicos: A necessidade de criar produtos 
especializados deriva das necessidades da agricultura 
moderna. Os protótipos são estudados e selecionados 
com base em sua estabilidade química em testes de 
estresse realizados em laboratório.

FASE 2 - Seleção baseada na eficiência agronômica: 
Realizamos testes agronômicos em câmaras de 
crescimento, estufas e campos abertos, em condições 
normais e através da indução de condições adversas 
(estresse hídrico, salino e térmico).

SOMOS NOSSO MAIS DURO CRÍTICO
É por isso que definimos um protocolo de desenvolvimento 

hiperseletivo denominado HPP (HIGH PERFORMANCE PROCESS)

o desenvolvimento 
de um novo produto

O processo de desenvolvimento de um novo produto é regulado por um protocolo 
interno denominado HPP (High Performance Process). Antes de serem colocadas no 
mercado, nossas fórmulas passam por uma seleção cuidadosa e rigorosa que consiste 

em 4 fases principais:



GREEN HAS ITALIA certificou o seu sistema de 
gestão de qualidade de acordo com a norma UNI 
EN ISO 9001: 2015 através de uma abordagem 
de processo e da melhoria constante na garantia 
da satisfação do cliente.

qualidade

O controle e melhoria contínua da qualidade de nossos produtos é um dos objetivos mais importantes do 
Grupo Greenhas.

Todas as matérias-primas que utilizamos são analisadas em nosso laboratório químico ao entrarem no 
processo produtivo e da mesma forma, todos os lotes das formulações acabadas passam por verificações. As 
fases intermediárias de produção também são monitoradas e controladas de forma a identificar e eliminar 
imediatamente possíveis anomalias. Para garantir altos níveis de qualidade, além de utilizar matérias-primas de 
alta pureza e qualidade, o processo produtivo é planejado com a aplicação de modernas técnicas e tecnologias.

UMA DIRETRIZ PARA AS ESCOLHAS DE NEGÓCIOS

O selo de qualidade Assofertilizzanti (National 
Fertilizer Manufacturers’Association) permite aos 
clientes identificar as empresas que priorizam a 
qualidade na produção de fertilizantes.
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ACREDITAMOS NA NECESSIDADE DE PRODUZIR 
FRUTAS E VEGETAIS DE QUALIDADE COM MAIOR 

TEMPO DE VIDA ÚTIL
Produzir alimentos suficientes de forma sustentável para a população mundial, cada vez maior em uma era de 
mudanças climáticas, é um tema relevante para todos, e especialmente para nós, que desempenhamos um papel 
ativo no mundo da agricultura.

Acreditamos fortemente na necessidade de racionalizar e otimizar o uso de fertilizantes e, ao mesmo tempo, usar 
estratégias eficazes para aumentar a produção e prolongar a vida útil dos produtos alimentícios. Diante disso, o cálcio 
é de extrema importância como elemento com função estrutural primária, influenciando diretamente na resistência da 
planta, na preservação dos frutos após a colheita e na capacidade da planta de se defender das ameaças ambientais. 
Além disso, desempenha uma importante função como mensageiro químico dentro das células vegetais, ativando 
reações aos estresses ambientais.

Nosso know-how e os múltiplos recursos dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento de formulações inovadoras para 
a eficiência ideal da nutrição com cálcio deram origem a uma gama única de produtos, adequados para todas as 
colheitas em todas as fases vegetativas.

ESPECIALISTAS
EM CÁLCIO

CALBORON
Cálcio, boro e uma forte ação antiestresse em um único fertilizante.

CALFOMYTH
Único fertilizantes líquido contendo Cálcio e Fósforo, estimulando a floração e o assentamento.

FOLIACON 22 
Fertilizantes líquido, para um desenvolvimento equilibrado dos frutos.

CALFON
Uma linha completa de solúveis em água NPK com cálcio, com reação ácida.

CALCIOGREEN PS PLUS
Fertilizante com maior concentração de Cálcio, estimulando o processo de fotossíntese.

FISIOCAL
Cálcio ativado para máxima eficiência na fertirrigação.



agricultura
orgânica

A fim de apoiar os esforços substanciais de muitos agricultores no sentido de avançar para a produção orgânica 
avançada, que agora e no futuro representará um dos ativos mais estratégicos e valiosos da agricultura, o Grupo 
Greenhas tem multiplicado seus esforços para cumprir concretamente as expectativas daqueles que optam para este 
modelo de cultura.

A seleção rigorosa das matérias-primas, os controles precisos dos processos de produção e os testes agronômicos 
que comprovam sua eficácia, garantem que os produtos incluídos na linha orgânica do Grupo Greenhas representam 
uma forte referência de segurança e confiabilidade. A atual gama de produtos permitidos na agricultura orgânica 
já oferece a oportunidade de criar programas nutricionais para a maioria das colheitas, enquanto outros produtos, 
agora em fase avançada de desenvolvimento, estarão disponíveis para os agricultores nos próximos anos.

NOSSA LINHA DE PRODUTOS QUE APOIA
ESCOLHAS VALIOSAS NA AGRICULTURA

Além disso, para reforçar nosso compromisso com o mundo da agricultura orgânica, iniciamos o 
processo de certificação de algumas de nossas formulações com o apoio da Ecocert, grupo que há 
mais de 30 anos auxilia empresas na implantação e promoção de práticas sustentáveis graças à sua 
certificação, serviços de consultoria e educação.
A certificação dos suprimentos implica em um minucioso processo de inspeção com avaliações de 
auditoria nos centros de produção e uma revisão detalhada de cada produto.

As formulações que apresentam o símbolo BIO são permitidas na agricultura orgânica de acordo com 
a legislação da Comunidade Européia.

organic farming
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UMA MISSÃO CLARA E IRREFUTÁVEL
PARA O GRUPO GREENHAS

Os resultados econômicos da agricultura dependem diretamente das condições meteorológicas. É por isso que a cada dia 
a agricultura precisa contrabalançar os efeitos negativos das mudanças climáticas.
Por isso, as organizações mais importantes que lidam com questões agrícolas têm apontado que as soluções adaptativas às 
mudanças climáticas, no curto e médio prazo, devem incluir:
• atenção especial à programação das operações de cultivo, ou seja, datas de transplante, semeadura e aplicação de 
fertilizante;
• escolher culturas e variedades que podem se adaptar às condições sazonais de temperatura e umidade esperadas e a 
disponibilidade de recursos hídricos;
• usar previsões meteorológicas a médio prazo;
• melhorar a eficiência do uso de nutrientes e água;
• manejar o solo com cuidado, aumentando em particular o fornecimento de matéria orgânica para armazenar umidade, 
melhorar a biodiversidade e preservar a fertilidade.

Graças às atividades desenvolvidas no Centro de Pesquisa e à colaboração com importantes Universidades, o Grupo 
Greenhas tem conseguido investir recursos importantes na seleção de formulações versáteis e eficientes para mitigar os 
efeitos negativos das mudanças climáticas. Desde bioestimulantes com moléculas bioativas de origem vegetal até aqueles 
que contêm microrganismos selecionados, a linha de produtos do Grupo Greenhas está constantemente sendo aprimorada 
para cobrir várias e específicas áreas de aplicação.

a atenuação dos efeitos 
das mudanças climáticas

FLORAÇÃO E AMADURECIMENTO DE FRUTOS:
ALGAREN TWIN - CALFOMYTH - EXPANDO - HASCON M10 AD

MELHORIA DO TEMPO DE VIDA ÚTIL:
CALBORON - SILVEST - EXPANDO

PARA AJUDAR PLANTAS QUE NÃO RECEBERAM O NÚMERO DE 
HORAS DE FRIO EXIGIDO:
SIBERIO

PREPARAÇÃO DE SEMENTES:
ALGAREN TWIN - MAGIC P star - kiem

DESENVOLVIMENTO E FORTIFICAÇÃO DAS RAÍZES:
ALGAREN TWIN - MAGIC P star - VIVEMA twin

CONSERVAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA:
VIT ORG VG

ESTRESSE DE SECA, DE SAL E EFICIÊNCIA DO USO DE ÁGUA (WUE):
ERANTHIS - GREIT VG



INTERNACIONALIDADE
ESTAMOS PRESENTES EM TODO O MUNDO
PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO TIPO 
CERTO DE AGRICULTURA.

Com o passar do tempo, construímos um grupo forte, com uma rede de distribuição bem 
enraizada e de parceiros estratégicos.
Este resultado foi obtido escolhendo os melhores modelos com base nas características dos 
diferentes países e áreas geográficas.

Hoje estamos presentes:
• na Itália, Espanha e Brasil com organizações de vendas diretas e na Polônia com a investida Green Eco Poland;
• em vários países com distribuidores, cujas atividades são coordenadas e apoiadas por cinco escritórios regionais:
- Leste da Europa, Balcãs (administrado a partir da sede em Canale)
- Oriente Médio e África Oriental (Amã)
- Norte da África (Hammamet)
- América do Sul (Buenos Aires)
- China e Sudeste Asiático (cidade de Chengdu)



13

EMPRESA PARTICIPANTE
GREEN ECO POLAND Sp. z o.o.
Ul. Gliniana 14, 
97-300 Piotrków Trybunalski - POLÔNIA
Tel. +48.447339333
biuro@gep.org.pl
www.greenecopoland.pl

ESCRITÓRIO DE VENDAS REGIONAL DO ORIENTE MÉDIO
Amman - JORDAN
Tel. +962.65350670
middleeast.office@greenhasgroup.com

GERENCIAMENTO REGIONAL DE VENDAS DA AMÉRICA LATINA
Buenos Aires - ARGENTINA
Tel. +54.91131206347
latinoamerica.agencia@greenhasgroup.com

GERENCIAMENTO REGIONAL DE VENDAS DO EXTREMO ORIENTE
Chengdu City, Sichuan - CHINA
Tel. +86.15008406534
fareast.office@greenhasgroup.com

GERENCIAMENTO REGIONAL DE VENDAS DA ÁFRICA
Hammamet - TUNÍSIA
Tel. +216.20310493
africa.office@greenhasgroup.com

GERENCIAMENTO REGIONAL DE VENDAS DO LESTE DA EUROPA E 
ZONA BALCÂNICA.  
Canale - ITÁLIA
Tel. +39.3315753586
d.vaschetto@greenhasgroup.com

greenhas GROUP
NO MUNDO

SEDE & ESTAÇÃO DE PRODUÇÃO
GREEN HAS ITALIA S.p.A.
C.so Alba, 85/89 
12043 Canale (CN) - ITÁLIA
Tel. +39.017395433  - Fax +39.0173979464
info@greenhasgroup.com 
ESCRITÓRIO DE VENDAS - ITÁLIA
commerciale@greenhasgroup.com
ESCRITÓRIO DE VENDAS - INTERNACIONAL
export@greenhasgroup.com

ESTAÇÃO DE PRODUÇÃO
GREEN HAS/JORDAN Co
King Hussein Bin Talal Development Zone
Al Mafraq - JORDAN
Tel. +962.65350670
Fax +962.65350675
middleeast.office@greenhasgroup.com

SUBSIDIÁRIA
GREEN HAS IBERIA S.L.
Polígono Industrial La Redonda 
Calle Paises Bajos, n° 24-26 
04710 Santa María del Aguila
El Ejido Almería - ESPANHA
Tel. +34.950580942 
Fax +34.950580779 
info@greenhasiberia.com
www.greenhasgroup.es

SUBSIDIÁRIA
GREEN HAS DO BRASIL LTDA
Avenida Jose Valente 100 - Vila Serra
CEP 14870-205 Jaboticabal - SP - BRASIL
Tel. +55.1145616292
comercial@greenhb.com.br
www.greenhas.com.br





BIOESTIMULANTES
& FERTILIZANTES

ESPECIAIS
A MAIS AVANÇADA PESQUISA

A linha inclui os fertilizantes mais inovadores e exclusivos do Grupo Greenhas.
Esses produtos possuem funções específicas como antiestresse, bioestimulação e 

outras aplicações para solucionar problemas específicos de culturas agrícolas.



PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 μS/cm

321
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VIVEMA TWIN é composto por uma mistura exclusiva de polifenóis contidos em 
taninos selecionados, para estimular o desenvolvimento ativo das raízes e contribuir 
para a preservação da fertilidade. O produto melhora a estrutura do solo e é muito 
eficaz mesmo em solos cansados ou pobres em matéria orgânica. As propriedades 
dos polifenóis da VIVEMA TWIN permitem reduzir os efeitos negativos nas 
colheitas devido aos excessos de salinidade e estagnação da água e estimulam o 
desenvolvimento de microflora útil.  

VIVEMA TWIN permite criar as melhores condições para uma completa 
disponibilidade dos elementos nutricionais do solo. Em particular, atua na mobilização 
do fósforo e do cálcio presentes no solo.
A emissão constante de novas raízes permite um ótimo desenvolvimento da planta, 
mesmo em casos de estresses abióticos e em solos infestados por nematóides.

IMPULSIONA O DESENVOLVIMENTO 
COMPLETO DAS RAÍZES

Melhoria da fertilidade 
do solo

composição % p/p (equivalente a % w/v em 20°C)

Carbono orgânico (C) 20% w/w (24,4% w/v)

Taninos 34% w/w (41,5% w/v)

pH 3 u. pH

TAXAS DE APLICAÇÃO

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.22 g/ml
pH (1% solução aquosa p/p): 6.0± 0.5 u. pH 
Condutividade Elétrica (solução aquosa 1 g/l): 50 μS/cm 

Estímulo constante para a 
produção de novas raízes 
secundárias capazes de 
substituir as inativas.

Reação vegetativa 
imediata em caso de 
raízes danificadas

PORQUÊ ESCOLHER VIVEMA TWIN:

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES
ESPECIAIS

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FERTIGAÇÃO

HORTICULTURA EM CAMPO ABERTO 

8 - 10 l/ha
Aplicar a cada 15 - 20 dias começando 7 dias após o aparecimento ou 
transplante, para uma dose anual total de pelo menos 50 l  

HORTICULTURA EM ESTUFA 

COLHEITAS INDUSTRIAIS 

ÁRVORES FRUTÍFERAS  
(uvas para consumo e para vinho, frutas 
cítricas, nozes, frutas tropicais, azeitona...)

8 - 10 l/ha
Aplicar a cada 15 - 20 dias começando da germinação, para uma dose 
anual total de pelo menos 50 l

MORANGO E FRUTAS PEQUENAS 

ORNAMENTAIS 

Em lavouras com sinais evidentes de estresse devido às condições do solo, utilizar dose de 10 l/ha, com uma dose total anual de pelo menos 60 l/ha.

No caso de fertirrigações semanais, a dose pode ser reduzida para 6,5 l/ha em pelo menos 8 aplicações de acordo com o estado do solo e das lavouras.

VIVEMA TWIN pode ser aplicado na fertirrigação em sistemas de irrigação localizada, via aspersão ou por lança de herbicida em qualquer volume de água.

Banhos de mudas: solução a 2,5 - 3 g/l mesmo em associação com produtos agroquímicos.
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ATIVIDADE BIOLÓGICA

BIOESTIMULANTES & 
FERTILIZANTES

ESPECIAIS

VIVEMA TWIN PROMOVE A ABSORÇÃO DE ELEMENTOS NUTRICIONAIS

FORTE AÇÃO BIOSTIMULADORA DA VIVEMA TWIM NAS RAÍZES

ALFACE GENTILINA – CÂMARA DE CRESCIMENTO – CENTRO DE PESQUISA GREENHAS GROUP - CANALE

VIVEMA TWIN foi aplicado 4 vezes em 8 l/ha
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Teste em condições de deficiência de fósforo

As plantas tratadas com VIVEMA TWIN mostraram maior teor de fósforo e cálcio nas folhas.
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(vermelho: raiz primária; verde: raízes secundárias; azul: raízes terciárias).

As plantas tratadas com VIVEMA TWIN apresentam maior número de raízes laterais em relação às plantas não tratadas. 
ROOT SYSTEM ANALYZER® é um software que destaca as várias ordens das raízes em diferentes cores.



PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 μS/cm

321
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RÁPIDO ENRAIZAMENTO E EXTENSA
FLORAÇÃO E FRUTIFICAÇÃO

Extrato de levedura de 
alta bioatividade na 
composição

COMPOSIÇÃO % p/p (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio orgânico (N) 2% w/w (2.3% w/v)

Carbono orgânico (C) 14% w/w (16.1% w/v)

Matéria orgânica 30% w/w (34.5% w/v)

TAXAS DE APLICAÇÃO

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.15 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 5.5 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 200 μS/cm

A melhor relação auxinas 
/ citocininas naturais

Alto suporte
à frutificação

ALGAREN TWIN  é um fluido orgânico bioativador de origem vegetal, 
especificamente estudado pelo Greenhas Group R&D para apoiar as plantas 
a estarem prontas para o enraizamento imediato, floração extensa e frutificação 
completa, reduzindo a queda dos frutos.
ALGAREN TWIN contém uma mistura exclusiva de: 
• Ecklonia maxima, uma alga marrom que possui a proporção mais adequada entre 
auxinas naturais e citocininas, para promover o desenvolvimento vigoroso das raízes 
e a floração 
• Extracto de levedura, selecionado para fornecer às plantas aminoácidos e 
vitaminas, em particular a Vitamina B5 (ácido pantotênico), muito útil para promover 
o aproveitamento total da energia dos nutrientes. 
Além disso, Algaren Twin foi formulado para conceder a melhor sinergia e 
biodisponibilidade de fertilizantes à base de oligoelementos, que são importantes 
para melhorar a floração, especialmente Borogreen L.

PORQUÊ ESCOLHER ALGAREN TWIN:

Produto adequado para uso em Agricultura Orgânica em conformidade aos
regulamentos (CE) n ° 834/2007 e 889/2008 - Inspecionado pela ECOCERT SA F - 32600

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMEDAÇÕES
FOLIAR

ÁRVORES FRUTÍFERAS E UVAS 1.5 - 2 l/ha Da pré-floração à frutificação 

CEREAIS 1.5 - 2 l/ha No perfilhamento para apoiar o desenvolvimento das raízes e aumentar a frutificação

HORTICULTURA EM ESTUFA 150 ml/hl Do transplante à frutificação precoce 

HORTICULTURA E 
COLHEITAS INDUSTRIAIS 1.5 l/ha No transplante, na 3ª - 4ª folha, antes da floração e durante a frutificação

VIVEIROS 100 ml/1000 m2 Na 3ª - 4ª folha, no transplante e em caso de estiolamento

FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS 100 - 150 ml/hl Antes da floração e para estimular o desenvolvimento dos botões laterais 

VIDEIRAS ENXERTADAS: mergulhe em 300 - 500 ml/hl de ALGAREN TWIN + 200 ml/hl de MAGIC P STAR antes de transplantar

TRATAMENTO DE SEMENTES: 200 ml/100 kg de sementes

MERGULHO, BOLBOS, CORTES E PLANTIO em 0.2% - 0.4% solução antes de semear

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES
ESPECIAIS
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TRATADO COM

300 g/hlSEM TRATAMENTO

na macieirana pereira

EFEITO DE ALGAREN TWIN NO SISTEMA DE RAÍZES

ALGAREN TWIN EFFECT ON:

ATIVIDADE BIOLÓGICA

BIOESTIMULANTES & 
FERTILIZANTES

ESPECIAIS

floração frutificação



PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 μS/cm

321
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ERANTHIS é um fertilizante com ação bioestimulante, feito a partir de uma mistura 
balanceada de extratos de algas marrons (Ascophyllum nodosum e Laminaria 
digitata) e leveduras selecionadas com matrizes orgânicas de origem exclusivamente 
vegetal. 
A fórmula foi criada no Centro de Pesquisas do Grupo Greenhas e validada pelo 
protocolo interno da HPP, para ajudar as lavouras a manter o melhor vigor vegetativo 
e a capacidade fotossintética mais eficiente em todas as condições ambientais, 
mesmo nas mais difíceis. 

ERANTHIS fornece à planta peptídeos, glicina betaína, manitol e ácido algínico 
que, graças à qualidade da formulação, são prontamente absorvidos pelas plantas 
e imediatamente disponíveis para garantir alta proteção celular e a melhor eficiência 
possível no uso da água (eficiência do uso da água - WUE).  
A aplicação de  ERANTHIS permite, portanto, que as safras atinjam sua capacidade 
máxima de produção, tanto quantitativa quanto qualitativamente. 

cOMPATIBILIDADE:
ERANTHIS é miscível com herbicidas e produtos agroquímicos mais comuns, exceto aqueles com reações alcalinas 
e óleos minerais.

A MELHOR CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
MESMO EM CASO DE ESCASSEZ DE ÁGUA

É uma fórmula específica 
para lidar com as 
mudanças climáticas

COMPOSIÇÃO % p/p (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio orgânico (N) 2.5% w/w (3.0% w/v)

Carbono orgânico (C) 14% w/w (16.8% w/v)

Matéria orgânica com peso molecular nominal < 50 kDa 80%

taxas de aplicação

propriedades físicas e químicas:

Densidade (20°C): 1.20 g/ml
pH (1% solução aquosa p/p): 5.5 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (solução aquosa 1 g/l): 250 μS/cm

Ideal para prevenir
quedas de vigor nas 
colheitas

Fornece às plantas a força 
sinérgica de algas marrons 
e extratos de leveduras

porquê escolher ERANTHIS:

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMEDAÇÕES
FOLIAR

CULTIVO DE FRUTAS E UVAS 2 - 2.5 l/ha Desde a recuperação vegetativa com uma dose de 2 l/ha para prevenir situações indesejáveis, 
e uma dose de 2,5 l/ha para mitigar situações de estresse já visíveis

CULTIVO DE AZEITONA 1.5 - 2 l/ha No início da floração da oliveira e nas fases de desenvolvimento das drupas, também em 
associação com tratamentos cúpricos

HORTICULTURA EM CAMPO 
ABERTO, BATATA E TOMATE 
INDUSTRIALIZADO 

2 - 2.5 l/ha Desde o desenvolvimento vegetativo com uma dose de 2 l/ha para prevenir situações 
indesejáveis, e uma dose de 2,5 l/ha para mitigar situações de estresse já visíveis

CEREAIS E COLHEITAS 
INDUSTRIAIS 2 - 2.5 l/ha Em associação com outras intervenções pós-emergência (fertilizantes, produtos de defesa e 

controle de plantas daninhas)

HORTICULTURA EM ESTUFA 200 - 250 ml/hl Durante todo o ciclo de cultivo 

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES
ESPECIAIS
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ERANTHIS: MAIS BIOMASSA PRODUZIDA POR LITRO DE ÁGUA FORNECIDA 
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ALFACE – TESTE EM ESTUFA – CENTRO DE PESQUISAS GREENHAS GROUP - CANALE – HPP PROTOCOL

4 aplicações no 
pós-transplante 
a cada 10 dias
Dose:  
200 ml/hl 

ERANTHISControle

ERANTHIS

Controle

Eficiência estimada do uso da água

ERANTHIS: PRODUÇÕES MAIORES E DE MELHOR QUALIDADE 

ATIVIDADE BIOLÓGICA
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ABOBRINHA - TESTE EM ESTUFA 
CENTRO DE PESQUISAS GREENHAS GROUP

CANALE - ITÁLIA - PROTOCOLO HPP

4 aplicações a partir do terceiro
folha real a cada 10 dias 
Dose: 200 ml/hl

BATATA – AVALIAÇÃO EM CAMPO ABERTO 
AGRICOLA 2000 - CASSANO D’ADDA - ITÁLIA

PROTOCOLO HPP

3 aplicações:
1ª aplicação: pós-aterramento,
2ª e 3ª aplicações a cada 15 dias
Dose: 2.5 l/haERANTHIS

Controle
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BIOESTIMULANTES & 
FERTILIZANTES

ESPECIAIS
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PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 μS/cm

BIOESTIMULANTE – ANTIESTRESSE

Garante uma rápida 
recuperação aos estresses 
abióticos 

TAXAS DE APLICAÇÃO

Alto teor de nitrogênio 
orgânico 

Alta presença de 
aminoácidos livres 
selecionados (15%)

DRIN é um bioestimulante orgânico líquido de origem animal que contém:
• uma alta porcentagem de aminoácidos livres ativando processos bioquímicos e 
enzimáticos nas culturas, melhorando suas funções metabólicas. 
• uma alta porcentagem de nitrogênio orgânico que rapidamente fornece a energia 
disponível para as plantas. 

DRIN desempenha um papel em algumas funções importantes: 
• promove a síntese de proteínas e precursores enzimáticos, estimulando o 
desenvolvimento e o metabolismo das plantas;
• promove processos fisiológicos vegetais como fotossíntese, respiração e síntese de 
proteínas, carboidratos e ácidos nucléicos;
• microelementos complexos permitindo sua rápida translocação através dos tecidos 
vegetais para seus locais de atividade. 

PORQUÊ ESCOLHER DRIN:

Produto adequado para uso em Agricultura Orgânica em conformidade com os 
regulamentos (CE) n° 834/2007 e 889/2008 - Inspecionado por ECOCERT SA F – 32600

COMPOSIÇÃO % p/p (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio orgânico (N) 8% w/w (10.15% w/v)

Carbono orgânico (C) 26% w/w (33.0% w/v)

Aminoácidos totais 50% w/w (63.5% w/v)

Aminoácidos livres 15% w/w (19.05% w/v)

COLHEITAS

DOSES 

ETAPAS E RECOMEDAÇÕES

FOLIAR

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, CÍTRICAS E OLIVEIRAS 1 - 2 l/ha

Qualquer estágio de crescimento vegetativo. Em caso 
de estresse, use a taxa mais alta indicadaHORTICULTURA EM ESTUFA 100 - 200 ml/1000 m2

HORTICULTURA EM CAMPO ABERTO E COLHEITAS 
INDUSTRIAIS 1 - 1.5 l/ha

VIVEIROS 100 - 200 ml/1000 m2 3ª - 4ª folha e durante a condição de estresse

FLORES E ORNAMENTAIS 100 - 200 ml/1000 m2 No início do crescimento vegetativo, após o 
transplante e poda

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES
ESPECIAIS

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.27 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa): 7.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa): 220 μS/cm
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BIOESTIMULANTES & 
FERTILIZANTES

ESPECIAIS

32

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 μS/cm

BIOESTIMULANTE – ANTIESTRESSE

Excelente para a prevenção 
de situações de estresse

TAXAS DE APLICAÇÃO

Formulação reforçada 
pela presença de A.T.C.A. 
(acetiltioprolina)

Aminoácidos essenciais 
selecionados de origem 
animal 

DRIN on é um fertilizante líquido com ação bioestimulante graças ao alto teor de 
aminoácidos livres (de origem animal) reforçados com A.T.C.A. (acetiltioprolina). 

A A.T.C.A. absorvida pela planta é aqui transformado em L-cisteína, um aminoácido 
que desempenha um papel importante no metabolismo, em termos de regulação da 
RESPIRAÇÃO, TRANSPIRAÇÃO E FOTOSSÍNTESE e que retarda a senescência celular. 

DRIN on ajuda as plantas a superar estresses abióticos, melhorando o 
desenvolvimento e o metabolismo dos órgãos primários.

porquê escolher DRIN ON:

PROPRIEDADES FÍSICAS e químicas:

Densidade (20°C): 1.20 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa): 7.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa): 200 μS/cm

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio orgânico (N) 6.3% w/w (7.56% w/v)

Carbono orgânico (C) 19% w/w (22.8% w/v)

Matéria orgânica 38% w/w (45.6% w/v)

Aminoácidos totais 39% w/w (46.8% w/v)

Aminoácidos livres 10% w/w (12% w/v)

N-Acetyl-Thiazolidine-4-Carboxilic Acid (A.T.C.A.) 0.86% w/w (1.03% w/v)

COLHEITAS

DOSES 

ETAPAS E RECOMEDAÇÕES

FOLIAR

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, CÍTRICAS E OLIVEIRAS 1 - 2 l/ha

Qualquer estágio de crescimento vegetativo.
Em caso de estresse, use a taxa mais alta indicadaHORTICULTURA EM ESTUFA 100 - 200 ml/1000 m2

HORTICULTURA EM CAMPO ABERTO E COLHEITAS 
INDUSTRIAIS 1 - 1.5 l/ha

AGRICULTURA EXTENSIVA 1 - 1.5 l/ha Em mistura com aplicação de herbicida.

FLORES, ORNAMENTAIS E VIVEIROS 100 - 150 ml/1000 m2 No início do crescimento vegetativo, após o transplante 
e poda e quando surgem condições de estresse 
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COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio orgânico (N) 5% w/w (6.25% w/v)

Carbono orgânico (C) 16% w/w (20% w/v)

Aminoácidos totais 20% w/w (25% w/v)

Aminoácidos livres 12% w/w (15% w/v)

COLHEITAS

DOSIS

ETAPAS E RECOMEDAÇÕES

FOLIAR

ÁRVORES FRUTÍFERAS 200 - 400 ml/hl

Quaisquer fases.
Recomenda-se usar a taxa mais baixa em aplicações para evitar situações 
de estresse e a taxa mais alta é sugerida na presença de sintomas claros 
de estresse.

HORTICULTURA EM ESTUFA 200 ml/hl 

COLHEITAS DE HORTICULTURA EM 
CAMPO ABERTO 2 - 3.5 l/ha

AGRICULTURA EXTENSIVA 2 - 3 l/ha 

VIVEIROS, FLORES E ORNAMENTAIS
e plantas aromáticas e medicinais 200 - 250 ml/hl 

Fertirrigação: 10-20 l/ha de acordo com as condições agronômicas
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AUMENTA A EFICIÊNCIA NO USO DA 
ÁGUA E A SÍNTESE DE CLOROFILA

Mantém um alto nível de 
eficiência fotossintética 

Alto teor de aminoácidos 
totais e livres 

Aumenta a eficiência do 
uso da água das colheitas

GREIT VG é um bioativador orgânico fluido contendo aminoácidos e matéria 
orgânica de origem vegetal que proporciona um forte aprimoramento natural às 
colheitas para suas funções biológicas/metabólicas mais importantes.

GREIT VG contém vitaminas, carboidratos e um nível mais alto de aminoácidos 
livres (12%) em comparação com muitas formulações presentes no mercado.

A peculiar presença complementar de 7% de ácido glutâmico, essencial para 
potencializar a síntese de clorofila, e de 4% de glicina betaína, com forte ação 
osmoprotetora, faz do GREIT VG uma fácil e eficaz ferramenta para os produtores 
contrastarem o as mudanças climáticas.

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES
ESPECIAIS

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 μS/cm

taxas de aplicação

PORQUÊ ESCOLHER GREIT VG:

propriedades físicas e químicas:

Densidade (20°C): 1.25 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa): 6.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa): 270 μS/cm
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ATIVIDADE BIOLÓGICA

BIOESTIMULANTES & 
FERTILIZANTES

ESPECIAIS

AUXILIA AS COLHEITAS EM CONDIÇÕES DE REDUÇÃO DE ÁGUA

UMA AJUDA EFICAZ PARA UM MELHOR RENDIMENTO DE GIRASSÓIS
ENSAIO REALIZADO PELA AGRICOLA 2000 EM MAGNANO (ITÁLIA)
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Simulação de redução de água em alface (Lactuca sativa L.) - ESTUDO DE P&D DO GRUPO GREENHAS 
EM COOPERAÇÃO COM O DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE DE TURIM - 
APRESENTADO NO 3º CONGRESSO MUNDIAL DE BIOSTIMULANTES (Miami, 2017)
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+1.5%

GREIT VG  na alface mitiga o efeito negativo de 30% de redução de água 

3.45 b

70% H2O 70% H2O + GREIT VG

TESE TEMPO DE APLICAÇÃO DOSAGEM

Reference
N 5.5%; P2O5 5.07%; K2O 7.5%, C 4.57% + microelements BBCH 14-16 (4ª-6ª folha) 2.0  l/ha 

GREIT VG BBCH 14-16 (4ª-6ª folha)  2.5 l/ha



PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 μS/cm

1 2 3
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O MELHOR EM CÁLCIO

Biodisponibilidade 
superior
de cálcio sinérgico
com Boro

propriedades físicas e químicas:

Solúvel em água em 20°C: 350 g/l
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 7.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 925 μS/cm

Solubilidade e 
miscibilidade em 
água incomparáveis

Melhoria da resposta ao 
estresse da planta

calboron é o fertilizante de cálcio de melhor desempenho do Grupo Greenhas. 
Foi desenvolvido para fornecer a melhor nutrição de Cálcio em sinergia com o Boro  
para ativar os processos de resposta das plantas ao estresse ambiental. Graças à 
formulação particular, é sempre seguro, mesmo em colheitas mais sensíveis.

calboron é excelente em:
∙ otimizando a frutificação e reduzindo a queda de flores e frutos
∙ prevenção e tratamento de fisiopatologias causadas por deficiência de cálcio
∙ aumento da qualidade da fruta reduzindo as sobras comerciais
∙ fortalece a consistência dos tecidos vegetais, melhorando a vida útil
∙ alivia o estresse hídrico e salino

PORQUÊ ESCOLHER CALBORON:

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES
ESPECIAIS

TAXAS DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÃO % w/w 

Óxido de cálcio (CaO) complexado por ácidos 
carboxílicos solúveis em água

30% w/w

Boro (B) solúvel em água 1% w/w

COLHEITAS

DOSES

ETAPAS E RECOMEDAÇÕES

FERTIGAÇÃO FOLIAR*

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, CÍTRICAS, 
OLIVEIRAS E FRUTAS TROPICAIS - 3 - 5 kg/ha

Desde o início da frutificação a cada 15 dias.
A dosagem de 5 kg/ha confere maior peso e melhor 
consistência ao fruto e melhora a vida de prateleira.

MORANGOS E FRUTAS PEQUENAS (BAGAS) - 2 - 3 kg/ha Da frutificação precoce a cada 15 dias

HORTICULTURA 5 - 10 kg/ha

3 - 5 kg/ha 
(open field) 
250 g/hl 

(greenhouse) 

Da frutificação precoce

FLORES, ORNAMENTAIS E VIVEIROS 2 - 3 kg/ha 1.5 - 2.5 kg/ha A cada 15 - 20 dias e em condições de estresse

COLHEITAS SEM SOLO: utilizar o produto para a preparação da solução para aumentar a concentração de cálcio e diluir
na água de irrigação

*Aplicações foliares referidas a volumes de água padrão
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ATIVIDADE BIOLÓGICA

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES

ESPECIAIS

SOLUBILIDADE INCOMPARÁVEL

CAPACIDADE INIGUALÁVEL DE PENETRAR AS CÉLULAS VEGETAIS

Avaliação da penetração celular do cálcio em folhas de plantas tratadas com Calboron e cloreto de cálcio
(Universidade de Milão)
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O MELHOR TAMANHO DE FRUTAS

Aumenta o tamanho e a 
uniformidade dos frutos

Aumenta o valor 
comercial da produção

Promove o alongamento 
da raque e reduz o 
milerandage

EXPANDO é um bioestimulante que contém elementos nutritivos e compostos 
orgânicos inteiramente de origem vegetal.

Os componentes orgânicos do EXPANDO são substâncias com atividade hormonal 
provenientes de extratos de algas marinhas, aminoácidos e vitaminas capazes de 
estimular o crescimento dos frutos e uniformizar o tamanho dos frutos.

EXPANDO, graças às suas moléculas bioativas, auxilia os processos metabólicos 
e fisiológicos que fornecem energia às plantas como a fotossíntese, essencial para 
a fruticultura. Além disso, EXPANDO torna os frutos mais resistentes à queda e 
melhora o rendimento das colheitas.

PORQUÊ ESCOLHER EXPANDO:

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES
ESPECIAIS

taxas de aplicação

COLHEITA
DOSES

ETAPAS E RECOMEDAÇÕES
FOLIAR

ÁRVORES 
FRUTÍFERAS

2.5 - 3.5 l/ha

3-4 tratamentos a partir da frutificação a cada 10-15 dias

Frutas com caroço 1ª aplicação: de endurecimento do caroço | 2ª aplicação: 8-10 dias após a 1ª aplicação | 3ª aplicação: 
8-10 dias após a 2ª aplicação

Maçã e pêra A partir de 20 mm de tamanho do fruto (ou após o desbaste) 3-4 aplicações a cada 12-15 dias
Avelã Desde o alargamento precoce dos frutos. 1ª aplicação entre E e F, 2ª aplicação entre G e H

Actinidia (Kiwi) 3.5 - 4.5 l/ha 1ª aplicação: após frutificação|2ª aplicação: 15-20 dias após 1ª aplicação |3ª aplicação: 15-20 dias 
após 2ª aplicação | 4ª aplicação: 30 dias após a 3ª aplicação

Tangerina 3.5 - 4.5 l/ha Do tamanho do fruto de 15-20 mm, 3 aplicações cada 15-18 dias

UVAS DE MESA

3.5 - 4.5 l/ha

Alargamento das bagas: 1ª aplicação: bagas 4-6 mm tamanho do fruto |2ª aplicação: 10-16 mm 
tamanho do fruto |
3ª aplicação: pré-versão

Alongamento da raque e redução do milerandage: 1ª aplicação inflorescências bem visíveis (ou na 
presença de pelo menos 6 folhas) |2ª aplicação: inflorescências totalmente desenvolvidas; flores 
separando | 3ª aplicação: caem os capuzes de flores

UVAS PARA VINHOS
Alongamento da raque e redução do milerandage: 1ª aplicação inflorescências bem visíveis (ou na 
presença de pelo menos 6 folhas) |2ª aplicação: inflorescências totalmente desenvolvidas; flores 
separando | 3ª aplicação: caem os capuzes de flores

OLIVEIRAS 2.5 - 3 l/ha 2 aplicações durante o endurecimento do caroço (também com pesticidas)
VEGETAIS 2.5 - 3.5 l/ha A partir da frutificação, 3-4 aplicações a cada 10-15 dias
MORANGO E FRUTAS 
PEQUENAS 3 l/ha A partir da frutificação, 3-4 aplicações a cada 10-15 dias

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)
Nitrogênio total (N) 3% w/w (3.8% w/v)
Nitrogênio Orgânico (N) 3% w/w (3.8% w/v)
Pentóxido de Fósforo Total (P2O5) 4% w/w (5.1% w/v)
Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em 
água a partir do ácido ortofosfórico

4% w/w (5.1% w/v)

Óxido de potássio (K2O) solúvel em água 6% w/w (7.6% w/v)
Carbono orgânico (C) de origem biológica 12% w/w (15.2% w/v)
Boro (B) solúvel em água 0.02% w/w (0.025% w/v)
Manganês (Mn) quelado por EDTA solúvel em 
água

0.02% w/w (0.025% w/v)

Molibdênio (Mo) solúvel em água 0.1% w/w (0.13% w/v)

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 μS/cm

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.27 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 6.5 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 350 μS/cm
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ensaios agronômicos

A planta rpidamente absorve Expando na aplicação foliar. O conteúdo de extratos de algas marinhas atua na 
divisão celular, com particular influência sobre os hormônios envolvidos no processo de desenvolvimento do fruto 
como auxinas e giberelinas. O composto orgânico (aminoácidos e vitaminas) e o molibdênio promovem o ciclo do 
nitrogênio, fundamental no processo de desenvolvimento dos frutos.

Expando contém também fósforo, responsável pela regulação do processo energético, essencial durante o 
desenvolvimento do fruto, além de potássio, nutriente amplamente solicitado pelas células durante a fase de distensão 
e muito importante para a movimentação do açúcar.

ATIVIDADE BIOLÓGICA

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES

ESPECIAIS

185g

150g

155g

160g

165g

170g

175g

180g

+12%

35%

25%

30%

15%

20%

0%

5%

10%

< 65 mm 65 - 70 mm 70 - 75 mm 75 - 80 mm > 80 mm

+ 37%

+ 45%

+ 2%

Peso médio das frutas (g)

EXPANDO: eficácia na maçã. Lagnasco - Itália. Taxas de 3,5 l/ha em 2 aplicações.

Controle

Distribuição de classes de calibre (%)

EXPANDO



PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 μS/cm
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RECOMENDAÇÕES
No preparo da solução de tratamento, adicionar SILVEST somente após os demais produtos utilizados. Para garantir a melhor eficácia, 
recomenda-se acidificar a solução e depois adicionar SILVEST.

CONSISTÊNCIA E VIDA ÚTIL DAS FRUTAS 
E VEGETAIS, AUMENTANDO
A RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO

Fortalece e aumenta a 
resistência dos tecidos 
vegetais

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.27 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa): 10.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa): 200 μS/cm

Melhoria da vida útil
de frutas e legumes

Reducão anti-quebras 
efetiva

silvest é um inovador fertilizante mineral líquido, desenvolvido a partir da 
experiência e pesquisa do Grupo Greenhas.

silvest possui formulação especial contendo também silício ativo, que atua tanto 
na estrutura do fruto quanto nos órgãos vegetativos das plantas.
Fortalece os tecidos aumentando sua resistência física e, consequentemente, 
melhora significativamente a vida útil de frutas e hortaliças. Além disso, melhora a 
eficiência fotossintética e, ao regular a transpiração das folhas, melhora também a 
conservação após a colheita das partes verdes.
O uso de Silvest combinado com um correto aporte de cálcio e uma estratégia 
nutricional equilibrada podem reduzir fortemente a doença de rachadura de frutos.  

PORQUÊ ESCOLHER SILVEST:

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES
ESPECIAIS

TAXAS DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio total (N) 8% w/w (10.16% w/v)

Nitrogênio Ureico (N) 8% w/w (10.16% w/v)

Óxido de potássio (K2O) solúvel em água 8% w/w (10.16% w/v)

Boro (B) solúvel em água 0.1% w/w (0.127% w/v)

Molibdênio (Mo) solúvel em água 0.01% w/w (0.013% w/v)

COLHEITA
DOSES

ETAPAS E RECOMEDAÇÕES
FOLIAR*

ÁRVORES FRUTÍFERAS 
(Cítrcas, com caroços, frutas pomo, tropicais...) 2.5 - 3 l/ha 10-12 dias antes da colheita

MORANGOS E FRUTAS PEQUENAS 2.5 - 3 l/ha Dos botões de flores ao final do ciclo a cada 15 - 20 dias

HORTICULTURA

Vegetais folhosos 2 - 3 l/ha Da 3ª - 4ª folha até o final do ciclo a cada 8 - 10 dias

Tomate, berinjela e pimenta 2 - 3 l/ha Da 1ª frutificação do cacho até o final do ciclo a cada 8 - 10 dias

Cucurbitáceas, brassicaceae 2 - 3 l/ha Da 3ª - 4ª folha até o final do ciclo a cada 8 - 10 dias

VITICULTURA 2 - 3.5 l/ha Após a floração até o amadurecimento a cada 8 - 10 dias

CEREAIS 2 - 2.5 l/ha Início da rubrica (BBCH 51-52)

USO NA REDUÇÃO DE QUEBRAS

ÁRVORES FRUTÍFERAS 2.5 - 3 l/ha Da falha da pétala até o final do ciclo a cada 10 - 12 dias

VITICULTURA 2 - 3.5 l/ha Após a floração até o amadurecimento a cada 8 - 10 dias

TOMATES 2 - 3 l/ha Da 1ª frutificação do cacho até o final do ciclo a cada 8 - 10 dias

FERTIGAÇÃO: use o produto em uma concentração máxima de 0,1 - 0,2% 

*Aplicações foliares referidas a volumes de água padrão 
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ATIVIDADE BIOLÓGICA

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES

ESPECIAIS

Atua no epicarpo, aumentando 
sua resistência mecânica e brilho. 
Além disso, penetra parcialmente 
no mesocarpo, melhorando a 
consistência da polpa e a vida útil 
pós-colheita do fruto.

MAIOR RESISTÊNCIA 
MECÂNICA DOS TECIDOS 
VEGETAIS 

EPICARPO

MESOCARPO

Aumenta a eficiência fotossintética, 
mesmo em condições de pouca luz.
Além disso, a planta cresce reta e 
vigorosamente, permitindo que ela 
capture melhor as radiações de luz.

MELHOR USO DE 
RADIAÇÕES DE LUZ 

Graças à alta biodisponibilidade do 
silício, Silvest adere à parede das 
células epidérmicas, criando uma 
verdadeira barreira protetora.

UMA CAMADA PROTETORA 
EM TORNO DE FOLHAS E 
FRUTOS 

CÉLULA 
EPIDERMICA

ENSAIOS AGRONÔMICOS

SILVESt
3 aplicações x 5 l/ha em fertirrigação

CONTROLe



PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 μS/cm
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EFEITO PRIMÁRIO NAS SEMENTES

Melhora a germinação 
das sementes

propriedades físicas e químicas:

Densidade (20°C): 1.28 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 4.5 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 200 μS/cm

Permite que as plantas 
resistam a estresses 
ambientais

Aumentao 
rendimento final

KIEM é uma formulação inovadora estudada pelo Greenhas Group R&D com base 
em derivados de lignina e aminoácidos derivados de plantas e molibdênio.

KIEM:
• melhora a germinação das sementes;
• aumenta o rendimento.

Os estudos de expressão gênica revelaram que:
• regula positivamente genes que codificam proteínas envolvidas na resposta ao 
estresse abiótico e em vários processos, incluindo reparo de DNA, mecanismo crucial 
para uma germinação bem-sucedida de sementes;
• atua como um agente priming, capaz de diminuir a absorção de água evitando 
danos celulares. 

KIEM atua como um bioestimulante primário em sementes de cultivos extensivos 
graças à sua ação protetora contra condições de estresse.

PORQUÊ ESCOLHER KIEM:

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES
ESPECIAIS

taxas de aplicação

COLHEITA DOSES ETAPAS E RECOMEDAÇÕES

CEREAIS DE GRÃO PEQUENO

(cevada de trigo)
200 ml / 100 kg de sementes

Tratamento e revestimento de sementes
SOJA, FEIJÃO SECO 100 ml / 100 kg de sementes

MILHO, SORGÃO 150 ml / 100 kg de sementes

CUCURBITS 150 ml / 100 kg de sementes

BATATAS 0,2% para tratar (por pulverização) tubérculos de batata antes da semeadura ou diretamente no sulco 

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio total (N) 2% w/w (2.56% w/v)

Molibdênio (Mo) solúvel em água 2% w/w (2.56% w/v)

Carbono orgânico (C) 21% w/w (26.9% w/v)

Zinco (Zn) complexado por LS 
solúvel em água

0.1 w/w (0.128% w/v)
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ATIVIDADE BIOLÓGICA

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES

ESPECIAIS

ENSAIOS AGRONÔMICOS

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20%

10%

68.8%

77.7%
82.2%

91.1%

GERMINAÇÃO EM PLACAS DE PETRI

Percentual de germinação de sementes de soja controlodas e tratadas com KIEM incubadas a 
35°C no escuro. Os valores são as médias de três réplicas biológicas. 

Germinação %

KIEM aumenta as sementes e plantas jovens durante as 
primeiras 3-4 semanas após o plantio, quando estão mais 
vulneráveis às condições externas. 

O desenvolvimento da raiz, se for retardado por condições 
adversas durante este estágio crítico de crescimento, pode 
nunca ser recuperado; o KIEM ajuda as raízes a terem 
máxima absorção de umidade e nutrientes, ajudando-as a 
garantir a consistência do rendimento sob uma ampla gama 
de condições.

após 48 horas após 72 horas

Controle

KIEM



1 2 3

34

siberio deve ser usado com seu ativador SIBERIOn 

AVANÇA E UNIFORMA A
GERMINAÇÃO DOS BROTOS 

Efeito nutricional que 
promove o desenvolvimento 
de novos ramos

Uniformes brotação 
e floração

Apoia a brotação das 
plantas que não receberam 
a quantidade necessária de 
horas de frio

SIBERIO é um fertilizante criado para promover o despertar vegetativo e a 
uniformidade dos brotos, floração e fixação.
SIBERIO, misturado com SIBERIOn, graças à sua formulação particular, penetra no 
interior dos botões dormentes, nutrindo-os e promovendo os processos enzimáticos 
e metabólicos da planta. 

PORQUÊ ESCOLHER SIBERIO:

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES
ESPECIAIS

taxas de aplicação

recomENDAÇÕES (Siga cuidadosamente as instruções do rótulo):
- Não use em plantas jovens com idade inferior a 3 anos
- Aplicar em locais com menos de 500 horas de frio (T <7,2°C)
- Pode causar fitotoxicidade em plantas fracas ou com baixa lignificação
- Quaisquer tratamentos com óleos minerais devem ser feitos pelo menos uma semana após a aplicação de SIBERIO
- Não aplicar durante a fase vegetativa das culturas
- Evite qualquer efeito de deriva em colheitas próximas, principalmente em plantas sempre-vivas (exemplos: cítricas, oliveiras)
- Não aplicar em colheitas diferentes das indicadas no rótulo
- Não misturar com óleos minerais e outros produtos que não sejam SIBERION ou nitrato de cálcio
- Agite antes de usar para homogeneizar o produto
- Na presença de variedades diferentes na mesma parcela, seguir rigorosamente as indicações dos tempos antes da abertura das gemas referentes a cada uma delas conforme 
tabela de taxas de aplicação. Para evitar efeitos de fitotoxicidade e obter a melhor eficácia.
- Em novas variedades realizar um teste preliminar em algumas plantas antes de fazer aplicações extensivas.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Siberio Siberion

Densidade (20°C) 1.24 g/ml 1.35 g/ml

pH (1% aq. sol. w/w) 7.0 7.0

E.C. (1g/l aq. sol.) 550 μs/cm 900 μs/cm

COLHEITA
DOSES

EXEMPLO DE APLICAÇÃO RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
SIBERIO Siberion Volume de água

Uvas de mesa 6 - 8 l / 100 l 16 - 20 l / 100 l 600 - 800 l /ha 6 l Siberio + 16 l Siberion + 78 l água De 60 a 45 dias antes da brotação*, na parte aérea 
Actinidia (kiwi) 6 - 8 l / 100 l 16 - 20 l / 100 l 600 - 800 l /ha 6 l Siberio + 16 l Siberion + 78 l água De 50 a 45 dias antes da brotação*, na parte aérea  
Cereja 6 - 8 l / 100 l 8 l / 100 l 1000 - 1500 l/ha 6 l Siberio + 8 l Siberion + 86 l água 45 dias antes da brotação*, na parte aérea  
Damasco 7 - 8 l / 100 l 7.5 l / 100 l 600 - 800 l /ha 6 l Siberio + 8 l Siberion + 86 l água 55 - 45 dias antes da brotação*, na parte aérea  
Ameixa 7 - 8 l / 100 l 7.5 l / 100 l 600 - 800 l /ha 6 l Siberio + 8 l Siberion + 86 l água 55 - 45 dias antes da brotação*, na parte aérea  
Noz 2 - 4 l / 100 l 4 - 5 l / 100 l 1000 - 1500 l / ha 2 l Siberio + 4 l Siberion + 94 l água 45 - 35 dias antes da brotação*, na parte aérea
Amêndoa 6 - 8 l / 100 l 6 - 8 l / 100 l 600 - 800 l /ha 6 l Siberio + 8 l Siberion + 86 l água 20 - 25 dias antes da brotação*, na parte aérea

Framboesas 3.5 l / 100 l 9 l / 100 l 500-800 l /ha 3.5 l Siberio + 9 l Siberion + 87.5 l água Tratar apenas imediatamente após a poda/
desfolhamento em botões lignificados

Amora 7 l / 100 l 18 l / 100 l 500-800 l /ha 7 l Siberio + 18 l Siberion + 75 l água Tratar apenas imediatamente após a poda/
desfolhamento em botões lignificados

*A ser gerido de acordo com as condições agronómicas do clima e das colheitas.

Outros usos - SIBERIO também está registrado:: 
-no Brasil em maçã a 3 l/100 l + SIBERION 3 l/100 l (volume de água 1000 l/ha) no início do inchaço das gemas foliares;

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C) 

Nitrogênio Total (N) 15% w/w (18.6% w/v)

Nitrogênio Nítrico (N) 6% w/w (7.44% w/v)

Nitrogênio Amoniacal (N) 3% w/w (3.72% w/v)

Nitrogênio Ureico (N) 6% w/w (7.44% w/v)

Óxido de cálcio (CaO) solução em água 4.5% w/w (5.58% w/v)

Ferro (Fe) quelado por EDTA solução em água 0.05% w/w (0.062% w/v)

Zinco (Zn) quelado por EDTA solução em água 0.05% w/w (0.062% w/v)
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ATIVIDADE BIOLÓGICA

BIOESTIMULANTES 
& FERTILIZANTES

ESPECIAIS

TESTE DE CAMPO

SIBERIO uniformiza o despertar primaveril dos botões, permite um crescimento vegetativo mais homogêneo 
e a subsequente floração, aumentando a qualidade e a quantidade do rendimento das colheitas em áreas 
onde as plantas não conseguem satisfazer a necessidade de horas frias devido aos invernos amenos.

Fase 1
Siberio aplicado na parte aérea da planta pode 
rapidamente penetrar nos brotos dormentes e transferir 
os nutrientes. 

Fase 2
Uma vez penetrados, os nutrientes ativam os processos 
enzimáticos fornecendo a energia necessária aos tecidos 
meristemáticos para o início da fase vegetativa.

não tratado

tratado





Nossos fertilizantes orgânicos foram projetados para atuar diretamente no 
metabolismo das plantas e para uma reintegração natural e eficaz da substância 

orgânica do solo.
As matrizes orgânicas particulares empregadas ajudam as plantas a superar 
o estresse e promover a atividade microbiana do solo, além de melhorar a 

estrutura e a capacidade de troca catiônica.

FERTILIZANTES
ORGÂNICOS

FERTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL
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NUTRIGREEN AD é um fertilizante líquido contendo aminoácidos e peptídeos 
derivados da hidrólise de matéria orgânica selecionada para estimular as atividades 
fisiológicas das plantas.

NUTRIGREEN AD reduz todos os estresses abióticos, inclusive os decorrentes da 
aplicação de herbicidas, e promove a absorção de nutrientes. 

ENERGIA PARA AS PLANTAS

Promove um rápido 
reinício vegetativo mesmo
em condições estressantes

TAXAS DE APLICAÇÃO

Aumento da absorção 
de nutrientes

Aumenta a atividade 
metabólica da planta

PORQUÊ ESCOLHER NUTRIGREEN AD:

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.25 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa): 7.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa): 250 μS/cm

fertilizantes
orgânicos

Produto adequado para uso em Agricultura Orgânica
em conformidade com os regulamentos (CE) n° 834/2007 e 889/2008
Inspecionado pela ECOCERT SA F – 32600

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio Orgânico (N) 8% w/w (10% w/v)

Carbono Orgânico (C) 23.5% w/w (29.3% w/v)

Matéria orgânica 47% w/w (58.7% w/v)

Aminoácidos totais 50% w/w (62.5% w/v)

Aminoácidos livres 6% w/w (7.5% w/v)

CROPS

DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES

FERTIGAÇÃO FOLIAR

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, 
CÍTRICAS E OLIVEIRAS 20 l/ha 2.5 - 3 l/ha

Durante o crescimento vegetativo e em 
condições de estresse a cada 15 - 20 dias 
dependendo das necessidades até o final do 
ciclo da colheita
Para reduzir o impacto da salinidade do solo, 
aumente as taxas de fertirrigação até 40 l/ha

HORTICULTURA EM ESTUFA 20 l/ha 200 ml/hl

HORTICULTURA EM CAMPO 
ABERTO E COLHEITAS INDUSTRIAIS 20 l/ha 2.5 - 4 l/ha

VIVEIROS 10 - 12 l/ha 1 - 2 l/ha

A cada 7 - 12 dias

FLORES E ORNAMENTAIS 10 - 12 l/ha 1.5 - 2 l/ha
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MATÉRIA ORGÂNICA ATIVA

fertilizantes
orgânicos

100% de origem vegetal

TAXAS DE APLICAÇÃO

Teor alto e fixo de glicina 
betaína (7%)

A qualidade de sua matéria 
orgânica melhora a 
estrutura física do solo

PORQUÊ ESCOLHER VIT-ORG VG:

Produto adequado para uso em Agricultura Orgânica em conformidade
com os regulamentos (CE) n° 834/2007 e 889/2008 e do NOP
Inspecionado pela ECOCERT SA F – 32600

VIT-ORG VG é um fertilizante orgânico fluido contendo uma mistura ativa de 
matrizes 100% vegetais com polissacarídeos selecionados para proporcionar:
· uma alta concentração combinada de nitrogênio e potássio
· uma riqueza peculiar em aminoácidos (10%) e glicina betaína (7%) que 
desempenham um papel importante na superação do estresse

Aplicado ao solo, ativa a microflora, melhora a estrutura física do solo e a absorção 
de elementos, preserva o teor de matéria orgânica do solo e reduz o efeito negativo 
de todos os estresses abióticos e da salinidade.

COLHEITA

DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES

FERTIRRIGAÇÃO

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, 
CÍTRICAS, OLIVEIRAS E TROPICAIS 10 - 20 l/ha

A partir do início do crescimento vegetativo deve ser repetido a cada 15-20 dias 
dependendo das necessidades até o final do ciclo da cultura. Para melhores 
resultados na fertirrigação, aplique pelo menos 50 - 60 l/ha por estação

HORTICULTURA EM ESTUFA 2 - 3 l/1000 m2

Desde o início do crescimento vegetativo a repetir-se a cada
15-20 dias dependendo das necessidades até o final do ciclo da culturaHORTICULTURA EM CAMPO 

ABERTO E COLHEITAS INDUSTRIAIS 10 - 20 l/ha

CANA DE AÇÚCAR 4 l/ha (aplicação de sulco) Também em associação com produtos fitofarmacêuticos

VIVEIROS, FLORES E ORNAMENTAIS 1.5 - 2 l/1000 m2 Transplante ou após a poda, repetir a cada 15 - 20 dias até o final do ciclo 
da cultura

Para aplicação foliar 3 - 4 l/ha

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.30 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa): 7.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa): 400 μS/cm

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio Orgânico (N) 2% w/w (2.6% w/v)

Óxido de potássio (K2O) solúvel em 
água

6% w/w (7.8% w/v)

Carbono Orgânico (C) 15% w/w (19.5% w/v)

Matéria orgânica 33% w/w (42.9% w/v)

Aminoácidos totais 10% w/w (13% w/v)
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ZAMINOL é um bioativador líquido que contém aminoácidos selecionados obtidos 
da hidrólise enzimática. A hidrólise enzimática específica garante ao ZAMINOL um 
fornecimento particular de aminoácidos responsáveis pela superação de estresses – 
falta de água, sais, altas temperaturas e suporte ao vigor vegetativo das colheitas em 
todas as mudanças climáticas.
ZAMINOL, quando aplicado ao solo, graças ao seu teor de carbono orgânico, 
ativa os processos de humificação da substância orgânica, contribuindo para a sua 
preservação ao longo do tempo. 
ZAMINOL também promove, tanto na folha como na fertirrigação, uma melhor 
absorção de nutrientes pelas plantas.

MAIS VIGOR PARA AS PLANTAS,
NATURALMENTE

Alta presença de 
aminoácidos Prolina e 
Hidroxiprolina essenciais 
em condições de estresse 
ambiental

TAXAS DE APLICAÇÃO

Garante o nitrogênio 
orgânico prontamente 
disponível para as culturas

Suporta as colheitas
nas fases de alto 
crescimento

PORQUÊ ESCOLHER ZAMINOL:

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.26 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa): 7.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa): 350 μS/cm

fertilizantes
orgânicos

Produto adequado para uso em Agricultura Orgânica em conformidade
aos regulamentos (CE) n° 834/2007 e 889/2008 e do NOP
Inspecionado pela ECOCERT SA F – 32600

COMPOSITION % w/w (equivalent to % w/v at 20°C)

Nitrogênio Orgânico (N) 7.2% w/w (9.1% w/v)

Nitrogênio Orgânico (N) solúvel em 
água

7% w/w (8.8% w/v)

Carbono Orgânico (C) 21.2% w/w (26.7% w/v)

Aminoácidos totais 44.5% w/w (56.1% w/v)

Aminoácidos livres 6% w/w (7.56% w/v)

COLHEITAS

DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES

FERTIRRIGAÇÃO FOLIAR

ÁRVORES FRUTÍFERAS E UVAS 10 - 20 l/ha -

Durante todo o crescimento vegetativo, desde a frutificação em 
solos problemáticos e em condições de estresse

HORTICULTURA EM ESTUFA 10 - 20  l/ha 250 ml/hl 

HORTICULTURA EM CAMPO 
ABERTO E COLHEITAS INDUSTRIAIS 10 - 20 l/ha 3 - 5 l/ha

AGRICULTURA EXTENSIVA - 3 - 5 l/ha Em mistura com produto fitofarmacêutico 

VIVEIROS, FLORES E 
ORNAMENTAIS 10  - 12 l/ha 1 - 2 l/ha A cada 7 - 12 dias



COLHEITAS

DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES

FERTIGAÇÃO FOLIAR 

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, CÍTRICAS E 
OLIVEIRAS 25 - 50 kg/ha 1 - 5 kg/ha

Durante todo o ciclo

HORTICULTURA EM ESTUFA 10 - 20 kg/ha 1 - 3 kg/ha

HORTICULTURA EM CAMPO ABERTO E 
COLHEITAS INDUSTRIAIS 15 - 25 kg/ha 1 - 3 kg/ha

VIVEIROS 5 kg/ha 0.5 - 1 kg/ha

FLORES E ORNAMENTAIS 5 - 10 kg/ha 1 kg/ha

fertilizantes
orgânicos
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GREENHUM wp é um fertilizante orgânico em pó solúvel em água, feito de ácidos 
húmicos e fúlvicos derivados de leonardita.

Aplicado a um solo pobre em matéria orgânica, melhora sua estrutura, aumenta a 
capacidade de retenção de água e reduz os efeitos negativos da salinidade.

HUMATOS SOLÚVEIS RICOS EM 
COMPOSTOS FISIOLOGICAMENTE ATIVOS

Alta solubilidade

TAXAS DE APLICAÇÃO

Aumenta a capacidade de 
retenção de água

Reduz os efeitos 
negativos da 
salinidade

PORQUÊ ESCOLHER GREENHUM wp:

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Solubilidade em água em 20°C: 180 g/l
pH (1% w/w solução aquosa): 9.5 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa): 250 μS/cm

COMPOSIÇÃO % w/w

Extratos húmicos totais 85% w/w

Ácidos húmicos 80% w/w

Ácidos fúlvicos 5% w/w

Matéria orgânica 90% w/w





fertilizantes
MINERAis premium  

CONHECIMENTO E CONFIABILIDADE
EM NUTRIÇÃO MINERAL

Os fertilizantes desta gama são fabricados com uma técnica industrial particular 
que envolve uma sequência específica de reações entre os elementos minerais.Os 
fertilizantes são obtidos na forma líquida, com características únicas em termos de 
estabilidade, teor de nutrientes, miscibilidade e condutividade elétrica. Estas fórmulas 
especiais são capazes de conduzir as colheitas durante as suas fases fenológicas de 
acordo com os seus equilíbrios bioquímicos precisos. Assim, as plantas expressam 

plenamente seu potencial genético em termos de qualidade e quantidade.
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MAGIC P STAR é um fertilizante fluido mineral com uma relação especial entre 
fósforo e magnésio, integrado com zinco e ferro na forma quelatada. 

Estes elementos proporcionam uma sinergia extremamente eficaz para:
-a melhor formação de raízes de todas as colheitas
-o pleno crescimento de novos brotos de árvores frutíferas 
-o início imediato pós-transplante vegetativo de vegetais

Portanto, o fósforo e o magnésio contidos no MAGIC P STAR apresentam alta 
e rápida biodisponibilidade mesmo em baixas temperaturas (5°C - 6°C) e em 
condições de pouca luz, garantindo um excelente uso desses dois elementos em 
qualquer condição.
Além disso, MAGIC P STAR é útil para melhorar a qualidade dos tratamentos 
quando aplicado misturado com outros produtos agroquímicos. 

INÍCIO VEGETATIVO IMEDIATO E
DESENVOLVIMENTO COMPLETO DA RAIZ

Ação acidificante 
forte e eficaz

TAXAS DE APLICAÇÃO

Disponibilidade imediata de 
fósforo e magnésio mesmo 
em baixas temperaturas 
(5°C - 6°C)

Presença de zinco em 
sua verdadeira forma 
quelatada, para um 
impulso adicional ao 
aprimoramento das raízes

PORQUÊ ESCOLHER MAGIC P STAR:

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.40 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa): 3.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa): 415 μS/cm

fertilizantes
minerais
premium

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FERTIGAÇÃO FOLIAR

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, 
CÍTRICAS E OLIVEIRAS 15 - 25 l/ha 2 - 4 l/ha No início do ciclo vegetativo e antes da floração

COLHEITAS DE HORTICULTURA 15 - 25 l/ha 2 - 5 l/ha Após o transplante e antes da floração

AGRICULTURA EXTENSIVA - 1.5 - 3 l/ha Da semeadura à floração precoce

COLHEITAS INDUSTRIAIS 10 l/ha 2 - 5 l/ha Do plantio à floração precoce

VIVEIROS, FLORES E 
ORNAMENTAIS 10 l/ha 1 - 1.5 l/ha Após o transplante e antes da floração

TRATAMENTO DE SEMENTES: 150 - 200 ml para 100 kg de sementes

Mergulhe as sementes, bulbos e cortes em uma solução de 0,2 - 0,4% antes da semeadura

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio total (N) 3% w/w (4.2% w/v)

Nitrogênio Ureico (N) 3% w/w (4.2% w/v)

Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água 27% w/w (37.8% w/v)

Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água 6% w/w (8.4% w/v)

Ferro (Fe) quelado por EDTA solúvel em água 0.05% w/w (0.07% w/v)

Zinco (Zn) quelado por EDTA solúvel em água 0.1% w/w (0.14% w/v)
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calfomyth é um fertilizante fluido mineral formulado para garantir a maior 
disponibilidade de fósforo e cálcio em um produto único durante as fases de alta 
demanda, desde a pré-floração até as fases de formação dos frutos. 

A forma específica de fósforo utilizada no calfomyth e a adição de cálcio, boro e 
molibdênio na proporção mais adequada, garantem a melhor ativação do processo 
indutor de floração e frutificação. 

MELHORIA DE FLORES E FRUTOS

A proporção nutricional 
certa para induzir a 
floração

taxas de aplicação

Fornecimento rápido e 
eficaz de fósforo e cálcio 
também em condições 
de frio

Intensificação da 
cor das frutas

PORQUÊ ESCOLHER CALFOMYTH:

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.40 g/ml
pH (1% solução aquosa w/w): 3.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (solução aquosa 1 g/l): 780 μS/cm

COLHEITAS

DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES

FOLIAR

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, CÍTRICAS E 
OLIVEIRAS 2.5 - 3.5 l/ha

Desde antes da floração até o amadurecimento precoce de acordo 
com as necessidades da culturaHORTICULTURA 1.5 - 2.5 l/ha

AGRICULTURA EXTENSIVA 2 - 2.5  l/ha

VIVEIROS 1.5 l/ha A partir da 4ª folha

FLORES E ORNAMENTAIS 1.5 l/ha Após o transplante e antes da floração

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio total (N) 3% w/w (4.2% w/v)

Nitrogênio Nítrico (N) 1.7% w/w (2.4% w/v)

Nitrogênio Ureico (N) 1.3% w/w (1.8% w/v)

Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água 23% w/w (32.2% w/v)

Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água 5% w/w (7% w/v)

Boro (B) solúvel em água 0.1% w/w (0.14% w/v)

Molibdênio (Mo) solúvel em água 0.1% w/w (0.14% w/v)

fertilizantes
minerais
premium
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FOLIACON 22 é um fertilizante especial que permite a aplicação simultânea de 
cálcio e magnésio no equilíbrio mais natural para as colheitas, nomeadamente 2:1, 
juntamente com azoto nítrico. A elevada pureza dos elementos nutricionais presentes 
na fórmula permite obter, tanto na aplicação foliar como na fertirrigação, uma rápida 
prevenção das deficiências nutricionais de cálcio e magnésio. Além disso, o produto 
tem ação cicatrizante em microlesões por excesso de água ou chuvas de granizo e 
melhora a resistência dos frutos durante as operações de transporte.   

FOLIACON 22 concede também uma recuperação eficaz do desequilíbrio hídrico. 
FOLIACON 22 tem a particularidade de ser misturável com os agroquímicos mais 
comuns. 

UM BALANCEADO IMPULSO VEGETAL

Contém nitrogênio nítrico, 
que tem alta sinergia com 
cálcio e magnésio

taxas de aplicação

Fornece rapidamente o 
Ca e Mg disponível na 
proporção de 2:1, a mais 
natural para as colheitas

Recuperação eficaz do 
desequilíbrio hídrico

porquê escolher FOLIACON 22:

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:
Densidade (20°C): 1.50 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 6.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 830 μS/cm

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FERTIRRIGAÇÃO FOLIAR

ÁRVORES FRUTÍFERAS E 
MORANGOS 10 - 20 l/ha 2 - 3 l/ha Após a frutificação para garantir o melhor suporte nutricional aos frutos

UVAS DE MESA E PARA 
VINHOS 10 - 20 l/ha 2 - 3 l/ha

Antes da frutificação para dessecação contrastante da raque (necrose do 
caule do cacho) e após a frutificação

VEGETAIS 5 - 10 l/ha 2 - 3 l/ha Durante o crescimento vegetativo também para contrastar a queima da ponta

Vegetais de folha 5 - 10 l/ha 2 - 2.5 l/ha Durante o crescimento vegetativo também para contrastar a queima da ponta

Tomates, beringelas e 
pimentas 5 - 10 l/ha 2 - 3 l/ha Após a frutificação, também para contrastar a podridão final da flor

Cucurbitáceas (abóboras, 
melão, pepino, etc) 5 - 10 l/ha 2 - 3 l/ha

Durante todo o ciclo vegetativo também para reduzir a dessecação do 
pedúnculo foliar, vitrescência, floração e margem foliar

Funcho e aipo 5 - 10 l/ha 2 l/ha Durante todo o ciclo vegetativo também para reduzir a dessecação e
podridão fisiológica 

Batatas 10 - 20 l/ha 2 - 3 l/ha Durante o crescimento vegetativo e após a floração também para contrastar 
o escurecimento interno e tubérculos ocos

FLORES E ORNAMENTAIS 5 - 8 l/ha 1 - 1.5 l/ha Para fortalecer os caules, aumenta as folhas e a cor

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio total (N) 8.8% w/w (13.2% w/v)

Nitrogênio Nítrico (N) 8.8% w/w (13.2% w/v)

Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água 10% w/w (15 % w/v)

Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água 5% w/w (7.5% w/v)

fertilizantes
minerais
premium
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CONDUZ O PROCESSO DE AMADURECIMENTO,
AUMENTA A COLORAÇÃO DOS FRUTOS
E AMADURECIMENDO DA MADEIRA 

O amadurecimento 
de frutas mais natural

TAXAS DE APLICAÇÃO

Aumenta a coloração e 
o teor de açúcar (°Brix) 
da fruta

Melhoria do 
amadurecimento 
da madeira

porquê escolher HASCON M10 AD:

propriedades físicas e químicas:

Densidade (20°C): 1.40 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa): 7.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa): 550 μS/cm

HASCON M10 AD, graças à exclusiva tecnologia de produção, possui uma relação 
única entre os macronutrientes N:P2O5:K2O=0:3:4. Essa proporção fornece às 
colheitas uma mensagem química específica que leva à ativação do processo que 
controla o amadurecimento. 
A adição de oligoelementos como boro, manganês e molibdênio de forma sinérgica 
confere a todos os elementos nutricionais uma absorção imediata nas plantas.
Aplicado na pós-colheita, HASCON M10 AD garante mais resistência à geada e 
mais abertura de botões na estação seguinte. 
A pureza das matérias-primas e formulações garante a perfeita miscibilidade de 
HASCON M10 AD, tanto em águas ricas em carbonatos, bicarbonatos quanto em 
águas com alta “Taxa de Absorção de Sódio”.

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FOLIAR*

FRUTAS DE POMAR 3 - 5 l /ha 45 - 30 - 20 dias antes da colheita, pós colheita

FRUTAS DE CAROÇO 3 - 5 l /ha 30 - 20 - 10 dias antes da colheita, pós colheita

ACTINIDIA (kiwi) 3 - 5 l /ha 40 - 20 dias antes da colheita

CÍTRICAS 3 - 5 l /ha Da pré-verificação até o final do amadurecimento

UVAS (vinho) 3 - 4.5 l /ha Da frutificação até o final do veraison e pós-colheita
Em uvas viníferas o produto também pode ser aplicado
em volumes baixos (100-200 l de água/ha)UVAS (mesa) 3 - 5 l /ha

PROCESSAMENTO DE TOMATE 10 l/ha
1ª aplicação no 1ª cacho de veraison;
2ª aplicação após 10-15 dias
3ª aplicação após 10-15 dias

HORTICULTURA EM ESTUFA
(solanáceas e cucurbitáceas) 200 - 300 ml/hl Do veraison até o amadurecimento

LEGUMES EM FOLHAS 2 l /ha Até 10 dias antes da colheita (fechamento da cabeça)

BULBOS E TUBÉRCULOS (batatas) 4 l /ha 1ª aplicação em plena floração
2ª aplicação após 10 dias

MORANGO E FRUTAS PEQUENOS 300 - 400 ml/hl Da frutificação a cada 12-15 dias

ORNAMENTAIS, FLORES E VIVEIROS 1 - 1.5 l/ha Para fortalecer os caules, aumente as folhas e a cor

AGRICULTURA EXTENSIVA (beterraba, oleaginosas, girassóis, 
cereais, etc) 2 - 5 l/ha Desde a floração precoce de acordo com as 

necessidades das culturas

*Aplicações foliares referidas a volumes de água padrão

 Fertirrigação: usar o produto na concentração de 2 - 3‰ para uma taxa de 15-20 l/ha tratada

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água 15% w/w (21% w/v)

Óxido de potássio (K2O) solúvel em água 20% w/w (28% w/v)

Boro (B) solúvel em água 0.1% w/w (0.14% w/v)

Manganês (Mn) quelado por EDTA solúvel em água 0.1% w/w (0.14% w/v)

Molibdênio (Mo) solúvel em água 0.01% w/w (0.014% w/v)

fertilizantes
minerais
premium
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TODO O PODER DO ENXOFRE E DO 
POTÁSSIO

Na fertirrigação, 
antecipa e uniformiza 
o amadurecimento de 
frutas e hortaliças

TAXAS DE APLICAÇÃO

Alta concentração
de enxofre e potássio 
prontamente 
biodisponíveis

Efeito benéfico em 
bulbos, vegetais de 
repolho graças ao 
seu teor de enxofre

porquê escolher ESSEKAPPA:

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.45 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 8.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 750 μS/cm

ESSEKAPPA garante a máxima biodisponibilidade de Enxofre e Potássio. É 
particularmente adequado para aplicações em fertirrigação, mesmo com água não 
filtrada e em solos alcalinos. ESSEKAPPA antecipa e uniformiza o amadurecimento, 
aumenta o teor de açúcar, cor e sólidos solúveis. 
No alho, alho-poró e cebola, o enxofre e o potássio contidos no ESSEKAPPA são 
essenciais para garantir a síntese dos aromas, que caracterizam o sabor.
No repolho, nabo e rabanete, o produto ativa a formação dos isotiocianatos, 
compostos aromáticos contendo enxofre, que possuem propriedades benéficas e 
aromáticas pronunciadas.
Em cenouras, ESSEKAPPA aumenta a cor e o teor de açúcar e promove a 
uniformidade dos frutos.
Em batatas, o produto aumenta a uniformidade do tamanho dos frutos, quando 
aplicado durante a floração.

COLHEITAS

DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES

FERTIRRIGAÇÃO FOLIAR

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, 
CÍTRICAS 20 - 25 l/ha 2 - 4 l/ha

Da ampliação dos frutos até a pré-colheita:
3-4 tratamentos a cada 15-20 dias

HORTICULTURA 20 - 25 l/ha 1.5 - 2.5 l/ha

VIVEIROS, FLORES E 
ORNAMENTAIS 10 - 15 l/ha 1 - 1.5 l/ha Em caso de excesso vegetativo. Durante a fase vegetativa, 

crescimento das plantas e pré queda das folhas

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio total (N) 3% w/w (4.3% w/v)

Nitrogênio Ureico (N) 3% w/w (4.3% w/v)

Óxido de potássio (K2O) solúvel em 
água 

23% w/w (33.3% w/v)

Trióxido de enxofre (SO3) solúvel em 
água

39% w/w (56.5% w/v)

Molibdênio (Mo) solúvel em água 0.005% w/w (0.007% w/v)

fertilizantes
minerais
premium
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MELHOR QUALIDADE DE MOLIBDÊNIO

Aumenta a atividade 
de nitrato-redutase, 
reduzindo a concentração 
de nitratos nas folhas

taxas de aplicação

Aumenta a fertilidade das 
flores e reduz o excesso 
vegetativo

Em leguminosas promove 
a formação de tubérculos 
radiculares

porquê escolher molystar:

propriedades físicas e químicas:

Densidade (20°C): 1.43 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 6.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 270 μS/cm

MOLYSTAR é um fertilizante fluido de alta concentração que fornece molibdênio 
prontamente assimilável.

O produto previne e cura as deficiências de molibdênio, aumenta a fertilidade das 
flores, promove a síntese de aminoácidos e enzimas e reduz o acúmulo de nitratos 
nos tecidos vegetais.

A peculiaridade de Molystar garante uma alta biodisponibilidade de molibdênio 
útil para reduzir o vigor vegetativo.
Em leguminosas, promove a formação de tubérculos radiculares.
Nelle Leguminose favorisce la formazione dei 

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Molibdênio (Mo) solúvel em água 12% w/w (17.2% w/v)

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FOLIAR*

ÁRVORE FRUTÍFERAS, CÍTRICAS, 
OLIVEIRAS 250 - 500 ml/ha Antes e depois da floração

HORTICULTURA EM ESTUFA 25 ml/hl Antes da floração, em caso de excesso vegetativo e em caso de 
excesso de nitratos nas folhas; em leguminosas na 4ª - 6ª folha 
para promover a formação de tubérculos radicularesHORTICULTURA EM CAMPO 

ABERTO E COLHEITAS INDUSTRIAIS 250 ml/ha

VIVEIROS 100 ml/ha Em caso de deficiências de molibdênio

FLORES E ORNAMENTAIS 100 - 150 ml/ha Em caso de deficiências de molibdênio e antes da floração

COLHEITAS SEM SOLO: usar o produto na concentração máxima de 15 - 20% para preparar a solução mãe e diluir em água de irrigação

*Aplicações foliares referidas a volumes de água padrão

fertilizantes
minerais
premium





NPK solúveis
em água & 

FERTILIZANTES EM PASTA
NUTRIÇÃO COMPLETA E EFICIENTE

EM QUALQUER CONDIÇÃO
O Grupo Greenhas possui diversas linhas de fertilizantes NPK hidrossolúveis para 
uso foliar ou fertirrigação: tradicionais hidrossolúveis, pH ácido e também ácido com 
cálcio. Na forma cristalina ou pastosa. Esta ampla gama de produtos permite nutrir 
plenamente as culturas, atendendo e satisfazendo as necessidades de produção em 

cada sistema de cultivo.
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KINGLIFE LINE é uma gama de fertilizantes foliares microcristalinos hidrossolúveis 
derivados de matérias-primas selecionadas da mais alta qualidade e pureza, basicamente 
isentos de metais pesados, cloretos, carbonatos e outros elementos fitotóxicos.
As fórmulas da KINGLIFE são adaptadas à pulverização foliar e são facilmente 
absorvidas pelas plantas: nutrem as plantas, atendendo às suas necessidades precisas 
durante todo o ciclo da colheita para rendimentos máximos e qualidade superior.
Além disso, cada fórmula contém uma alta concentração de micronutrientes na forma 
de quelatos de EDTA que integram a absorção nutricional e aumentam a eficácia dos 
produtos.
A solubilidade total permite uma fácil mistura no tanque e elimina qualquer risco de 
pulverização e bloqueio.

ADUBO FOLIAR SOLÚVEL EM ÁGUA
NPK COM MÁXIMA SOLUBILIDADE
E RÁPIDA DISPONIBILIDADE

Ação nutricional 
rápida e eficaz

taxas de aplicação

Alta solubilidade 
mesmo em baixos 
volumes de água

Contém micronutrientes 
quelatados facilmente 
disponíveis

porquê escolher THE KINGLIFE LINE:

NPK solúveis
em água &
fertlizantes
em pasta

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FOLIAR*

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, CÍTRICAS, OLIVEIRAS 3 - 5 kg/ha

Aplique cada fórmula de acordo com o estágio e as 
necessidades da colheita

HORTICULTURA EM ESTUFA 150 - 250 g/hl

HORTICULTURA EM CAMPO ABERTO, COLHEITAS 
INDUSTRIAIS E AGRICULTURA EXTENSIVA 2.5 - 4.5 kg/ha

VIVEIROS 1 - 1.5 kg/ha

FLORES E ORNAMENTAIS 1.5 - 2.5 kg/ha

COLHEITA ARÁVEL 2.5 - 4.5 kg/ha

*Aplicações foliares referidas a volumes de água padrão

COMPOSIÇÃO % w/w

kinglife N-tot % N-nit % N-amm % N-ur %
P2O5 

sol em H2O %

K2O 

sol em H2O %

MgO 

sol em H2O %

B 

sol em H2O %

Cu (EDTA) 

sol em H2O %

Fe (EDTA) 

sol em H2O %

Mn (EDTA) 

sol em H2O %

Mo 

sol em H2O %

Zn (EDTA) 

sol em H2O %

30-10-10+micro 30 3.8 3.7 22.5 10 10 - 0.05 - 0.1 0.05 0.001 0.01

20-20-20+micro 20 6.0 5.1 8.9 20 20 - 0.02 0.05 0.1 0.05 0.001 0.05

12-48-8+micro 12 2 10 - 48 8 - 0.05 - 0.1 0.05 0.001 0.01

3-5-40+3+micro 3 3 - - 5 40 3 0.05 - 0.1 0.05 0.001 0.01

propriedades físicas e químicas

kinglife Solúvel em água em 20°C (g/l) pH
(1% w/w aq. sol.)

Condutividade elétrica 1 g/l aq. sol.
(μS/cm) 

30-10-10+micro 550 6.5 ± 0.5 750

20-20-20+micro 520 6.5 ± 0.5 900

12-48-8+micro 435 6.0 ± 0.5 1100

3-5-40+3+micro 410 4.5 ± 0.5 1250
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 20-20-20+micro

é um produto de alimentação foliar completo que ajudará a prevenir deficiências de todos 
os elementos principais e secundários, especialmente em circunstâncias de crescimento 
estressadas ou pobres, onde a absorção das raízes é difícil (por exemplo, condições 
climáticas frias e úmidas, alto pH do solo).

KINGLIFE 20-20-20+micro é adequado para qualquer estágio fenológico de colheita 
de flores, hortícolas e frutíferas. O alto teor de macronutrientes atende às necessidades das 
colheitas nos ciclo, desde a pós-floração até o amadurecimento. Além disso, devido aos 
seus ingredientes puros, dará uma resposta rápida. Graças à fórmula quelante, KINGLIFE 
20-20-20+micro garante boa absorção pelas folhas e disponibilidade prolongada de 
microelementos.

 12-48-8+micro

é formulado a partir das mais puras matérias-primas disponíveis. Essa pureza permite 
solubilidade completa em água fria e proporciona uma reação rápida da colheita.
O alto P é a maneira mais eficiente de fornecer fósforo solúvel para ajudar a restabelecer os 
transplantes de vegetais e o desenvolvimento das raízes.

Kinglife 12-48-8+micro é melhor aplicado a plantas jovens depois que o crescimento 
das raízes parou e o fósforo dificilmente é absorvido pelas raízes.

 3-5-40+3mgo+micro 

é um alimento foliar que cura e previne deficiências de potássio e micronutrientes.
Isso é mais evidente em más condições de crescimento, onde a absorção de nutrientes 
através das raízes é difícil.
Promove o amadurecimento precoce, o aumento da cor e o aumento do teor de açúcar e da 
dureza das árvores frutíferas.

Uma  vez  que é composto dos mais puros ingredientes crus, Kinglife 
3-5-40+3MgO+micro atinge reações de colheita rápida.

 30-10-10+micro

é um fertilizante em forma cristalina para aplicação foliar destinado a uso geral durante 
todo o período de desenvolvimento da planta e fruticultura.

Kinglife 30-10-10+micro, graças ao seu alto teor de nitrogênio, é especialmente 
recomendado durante os períodos intensivos de crescimento das plantas e aumento do 
rendimento.
A presença de micronutrientes no fertilizante, além do efeito sinérgico com macroelementos, 
ajuda a prevenir possíveis deficiências.
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GREENPLANT é uma linha de produtos composta por fertilizantes microcristalinos 
hidrossolúveis desenvolvidos com substâncias de alta qualidade, livres de sódio, 
cloretos, carbonatos e outras substâncias insolúveis ou tóxicas.

Várias fórmulas estão disponíveis para atender às necessidades das colheitas 
durante os diferentes estágios fenológicos. Múltiplas formulações são enriquecidas 
com magnésio e micronutrientes para sustentar a ingestão nutricional e aumentar a 
eficácia do produto.

FORMULAÇÕES DE ALTA PUREZA, 
SOLUBILIDADE E ABSORÇÃO ENRIQUECIDAS 
COM MAGNÉSIO E MICRONUTRIENTES

Alta pureza e solubilidade

TAXAS DE APLICAÇÃO

Fórmula flexível para 
qualquer necessidade

Basicamente livre 
de cloretos, sódio e 
carbonatos

PORQUÊ ESCOLHER a linha GREENPLANT:

COMPOSIÇÃO % w/w

PLANTA VERDE N-tot % N-nit % N-amm % N-ur %
P2O5 

sol em 
H2O %

K2O 

sol em 

H2O %

MgO 
sol em H2O %

20-20-20+micro 20 4.4 3 12.6 20 20 -

20-10-20+2+micro 20 12 8 - 10 20 2

20-5-10+2+micro 20 7 13 - 5 10 2

26-5-12+2+micro 26 11 8.5 6.5 5 12 2

15-15-30+micro 15 10.4 4.6 - 15 30 -

13-8-24+3+micro 13 6.8 6.2 - 8 24 3

12-36-12+2+micro 12 3.5 8.5 - 36 12 2

10-50-10+micro 10 1.2 8.8 - 50 10 -

8-7-40+2+micro 8 7 1 - 7 40 2

6-21-36+3+micro 6 6 - - 21 36 3

SPRINT 23 12.5 10.5 - 7 12 2

Microelementos em “Greenplant Line”: B 0.01 - Fe EDTA 0.02 - Mn 0.01 - Mo 0.001 - Zn 0.002
Microelementos em “GREENPLANT 15-15-30”: B 0.01 - Cu 0.002 - Fe EDTA 0.02 - Mn 0.01 - Mo 
0.001 - Zn 0.002

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FERTIGAÇÃO

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, CÍTRICAS, OLIVEIRAS 15 - 40 kg/ha
Aplique cada fórmula de acordo com o estágio e as 
necessidades da culturaHORTICULTURA EM ESTUFA 25 - 30 kg/ha

HORTICULTURA EM CAMPO ABERTO 
E COLHEITAS INDUSTRIAIS 15 - 50 kg/ha

VIVEIROS 10 - 15 kg/ha
A cada 7 - 12 dias

FLORES E ORNAMENTAIS 20 - 25  kg/ha

COLHEITAS SEM SOLO Use o produto para a preparação da solução padrão na concentração máxima de 
15-20% e dilua em água de irrigação

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

PLANTA VERDE Solúvel em água
em 20°C (g/l)

pH
(1% w/w 
sol. aq.)

Condutividade Elétrica
1 g/l sol. aq. 

(μS/cm) 

20-20-20+micro 360 6.0 ± 0.5 840

20-10-20+2+micro 400 6.0 ± 0.5 1500

20-5-10+2+micro 375 6.0 ± 0.5 1600

26-5-12+2+micro 450 5.5 ± 0.5 1280

15-15-30+micro 410 6.0 ± 0.5 1300

13-8-24+3+micro 480 6.0 ± 0.5 1650

12-36-12+2+micro 435 5.5 ± 0.5 1240

10-50-10+micro 390 5.5 ± 0.5 950

8-7-40+2+micro 395 6.0 ± 0.5 1300

6-21-36+3+micro 430 5.5 ± 0.5 1150

SPRINT 510 5.5 ± 0.5 1480

NPK solúveis
em água &
fertlizantes
em pasta
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PARA UM EFEITO ACIDIFICANTE
NA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO

GREENPLANT VIP é uma linha de fertilizantes hidrossolúveis caracterizados 
por um pH baixo, que permite o ganho de elementos nutricionais ácidos. Esse 
recurso garante a disponibilidade imediata de diversos nutrientes, reduzindo 
significativamente a chance de obstruções dos sistemas de irrigação. 
A linha GREENPLANT VIP contribui para a redução dos bicarbonatos presentes 
nas águas de irrigação, permitindo o uso de nossas fórmulas mesmo em água não 
filtrada e com pH alcalino. A capacidade de redução de bicarbonatos e o uso de 
matérias-primas selecionadas com alta pureza e solubilidade criam uma solução 
padrão límpida e livre de precipitados, garantindo assim a disponibilidade ideal de 
elementos nutricionais para a planta.
Esta linha de produtos é caracterizada pela ausência de cloretos, sódio e outras 
substâncias insolúveis ou tóxicas para a planta, além de alta solubilidade e pureza.  

Alta ação acidificante 
da solução

TAXAS DE APLICAÇÃO

Ausência de cloretos, 
sódio e carbonatos

Contribui para 
a redução de 
bicarbonatos

porquê escolher a linha GREENPLANT VIP:

COMPOSIÇÃO % w/w 

GREENPLANT VIP N-tot % N-nit % N-amm % N-ur %
P2O5 

sol em H2O %

K2O 

sol em H2O %

MgO 

sol in H2O %

B 

sol em H2O %

Fe (EDTA) 

sol em H2O %

Mn

sol em H2O %

Mo 

sol em H2O %

Zn 

sol em H2O %

13-8-24+3+micro 13 6 5.5 1.5 8 24 3 0.01 0.02 0.01 0.001 0.002

10-40-10+2+micro 10 1 7.5 1.5 40 10 2 0.01 0.02 0.01 0.001 0.002

8-5-40+2+micro 8 6.5 1.5 - 5 40 2 0.01 0.02 0.01 0.001 0.002

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

 Solubilidade em água em 20°C (g/l)
pH 

(1% w/w sol. aq.)
Condutividade Elétrica 

1 g/l sol. aq. (µS/cm) 
Efeito de 1 g/l de produto nos bicarbonatos
(*determinado em água de dureza média)

13-8-24+3+micro 450 3.0 ± 0.5 1500 -40 mg/l HCO3
-*

10-40-10+2+micro 440 3.0 ± 0.5 1150 -40 mg/l HCO3
-*

8-5-40+2+micro 400 2.5 ± 0.5 1400 -40 mg/l HCO3
-*

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FERTIGAÇÃO FOLIAR*

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, 
CÍTRICAS, OLIVEIRAS 15 - 40 kg/ha 3 - 5 kg/ha

Aplique cada fórmula de acordo com o estágio e as 
necessidades da colheitaHORTICULTURA EM ESTUFA 25 - 30 kg/ha 150 g/hl

HORTICULTURA EM CAMPO ABERTO 
E COLHEITAS INDUSTRIAIS 15 - 50 kg/ha 2.5 - 4.5 kg/ha

VIVEIROS 10 - 15 kg/ha 1 - 1.5 kg/ha
A cada 7 - 12 dias

FLORES E ORNAMENTAIS 20 - 25 kg/ha 1.5 - 2.5 kg/ha

COLHEITAS SEM SOLO: usar o produto para a preparação da solução padrão na concentração máxima de 15-20% e diluir
na água de irrigação

*Aplicações foliares referidas a volumes de água padrão

NPK solúveis
em água &

fertlizantes
em pasta
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Calfon é uma linha de fertilizantes solúveis em água formulada por meio de reação 
ácida; distingue-se de quaisquer outros fertilizantes NPK solúveis em água porque, 
além de macro e micronutrientes, também fornece uma quantidade importante de 
cálcio assimilável que geralmente não é fácil de integrar em fertilizantes ácidos.

A acidez considerável dos fertilizantes Calfon melhoram a solubilização e 
disponibilidade dos elementos minerais. Também ajudam a manter os sistemas 
de fertirrigação limpos, evitando a insolubilização e precipitação dos elementos 
minerais.

O Grupo Greenhas criou esta linha específica de NPK solúvel em água para alimentar 
de forma completa e eficaz as colheitas ao longo do ciclo produtivo, fornecendo os 
elementos fertilizantes necessários em cada etapa, usando um único produto. Isso 
permite simplificar o processo de fertirrigação, empregando um número mínimo de 
produtos.

FERTILIZANTES ÁCIDOS NPK SOLÚVEIS EM 
ÁGUA COM CÁLCIO

Nutrição completa

TAXAS DE APLICAÇÃO

Efeito acidificante Alto teor de cálcio

PORQUÊ ESCOLHER A LINHA CALFON:

COMPOSIÇÃO % w/w 

 N-tot % N-nit % N-amm % N-ur %
P2O5 

sol em H2O %

K2O 

sol em H2O %

CaO 

sol em H2O %

B 

sol em H2O %

Fe (EDTA) 

sol em H2O %

Mn (EDTA)

sol em H2O %

Mo 

 sol em H2O %

Zn (EDTA)

sol em H2O %

calfon 14 10 - 4 11 22 8 0.01 0.02 0.01 0.001 0.002

calfon BLOOM 13 5 4.5 3.5 35 5 8 0.01 0.02 0.01 0.001 0.002

calfon FRUIT 10 8 - 2 18 27 6 0.01 0.02 0.01 0.001 0.002

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

 Solubilidade em água em 20°C (g/l) pH 
(1% w/w sol. aq.)

Condutividade elétrica 
1 g/l sol. aq. (µS/cm) 

Efeito de 1 g/l de produto nos bicarbonatos
(*determinado em água de dureza média)

calfon 420 3.0 ± 0.5 1400 -80 mg/l HCO3
-*

calfon BLOOM 350 3.0 ± 0.5 1150 -80 mg/l HCO3
-*

calfon FRUIT 300 3.0 ± 0.5 1000 -50 mg/l HCO3
-*

COLHEITAS
DOSES DE CALFON ESTÁGIOS E

RECOMENDAÇÕES

CALFON BLOOM  
& CALFON FRUIT

(DOSES)
INTERVALO

(DIAS)
FERTIGAÇÃO FOLIAR* FERTIGAÇÃO FOLIAR*

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, 
CÍTRICAS, OLIVEIRAS 25 - 100 kg/ha 3 - 5 kg/ha

Durante o crescimento 
vegetativo e da 

frutificação até o início 
do amadurecimento

15 - 40 kg/ha 3 - 5 kg/ha 15 - 20

HORTICULTURA EM ESTUFA 25 - 75 kg/ha 150 - 350 g/hl 25 - 75 kg/ha 150 - 350 g/hl 12 - 15

HORTICULTURA EM CAMPO 
ABERTO E COLHEITAS 
INDUSTRIAIS

25 - 50 kg/ha 2.5 - 4.5 kg/ha 15 - 50 kg/ha 2.5 - 4.5 kg/ha 15 - 20

VIVEIROS 10 - 15 kg/ha 1 - 1.5 kg/ha Durante o crescimento 
vegetativo

- - -

FLORES E ORNAMENTAIS 25 kg/ha 1.5 - 2.5 kg/ha 25 kg/ha 1.5 - 2.5 kg/ha 7 - 12

COLHEITAS SEM SOLO: usar o produto para a preparação da solução padrão na concentração máxima de 15-20% e diluir em água de irrigação

*Aplicações foliares referidas a volumes de água padrão

NPK solúveis
em água &
fertlizantes
em pasta
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Calfo   (NPK 14-11-22+8CaO+micro)

Flexível e amplamente utilizado graças à sua fórmula equilibrada, dá nome a toda a linha. 
A proporção particular dos elementos nutricionais satisfaz as necessidades da maioria das 
colheitas e permite apoiar o ciclo de crescimento da planta desde a fase vegetativa até o 
amadurecimento do fruto.

Calfo   BLOOM (NPK 13-35-5+8CaO+micro)

É uma formulação criada especificamente para as fases iniciais do ciclo da colheita. A alta 
quantidade de fósforo promove o desenvolvimento do sistema radicular e da planta como 
um todo. A relação específica entre os elementos fertilizantes garante uma sinergia ideal 
para estimular o processo de floração.

Calfo   FRUIT (NPK 10-18-27+6CaO+micro)

É a formulação ideal da linha Calfon para as últimas fases do ciclo da colheita. A relação 
particular entre os elementos fertilizantes e o alto teor de potássio são funcionais ao processo 
de maturação e permitem finalizar o ciclo de produção. Também melhora particularmente 
os aspectos relacionados à qualidade.

crescendo-florescendo ciclo completo frutificação - amadurecimento
Calfo  Calfo   FRUITCalfo   BLOOM

CICLO DE CRESCIMENTO

NPK solúveis
em água &

fertlizantes
em pasta
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GREENPLANT FLOW é uma linha de fertilizantes NPK fluidos completamente 
solúveis em suspensão/pasta. Graças à sua formulação especial e inovadora, a linha 
GREENPLANT FLOW pode ser aplicada com menor dosagem em comparação com 
os tradicionais fertilizantes em pó líquidos ou solúveis em água.
Os fertilizantes GREENPLANT FLOW são produzidos com matéria-prima de alta 
qualidade para garantir uma grande disponibilidade de elementos e uma ótima 
absorção de nutrientes pelas plantas, a fim de reduzir a forte lixiviação em solos 
arenosos ou muito permeáveis.
Fornecem aos plantios uma gama completa de macro e microelementos para cobrir 
todas as necessidades nutricionais das colheitas, garantindo a rápida obtenção de 
resultados agronômicos e produtivos mesmo em condições ambientais adversas (seca, 
solos salinos, altas e baixas temperaturas, etc). Todas as formulações são totalmente 
solúveis e isentas de cloretos, carbonatos e sódio.

SUSPENSÕES NPK ÁCIDAS DE ALTA QUALIDADE 
ENRIQUECIDAS COM MICRONUTRIENTES

Alta solubilidade e pureza

TAXAS DE APLICAÇÃO

pH baixo útil para águas 
duras e solos alcalinos

Fácil de manusear 
e usar

porquê escolher a linha GREENPLANT flow:

COMPOSIÇÃO
greenplant 
flow

N-tot % N-nit % N-amm % N-ur %
P2O5 

sol em H2O %
K2O 

sol em H2O %
B 

sol em H2O %
Fe (EDTA) 

sol em H2O %
Mn

sol em H2O %
Mo 

sol em H2O %
Zn 

sol em H2O %

40-10-10
% w/v 40 8.5 13.5 18 10 10 0.016 0.032 0.016 0.0016 0.0032

% w/w 25 5.3 8.4 11.3 6.3 6.3 0.01 0.02 0.01 0.001 0.002

6-60-20
% w/v 6 - 3.5 2.5 60 20 0.017 0.034 0.017 0.0017 0.0034
% w/w 3.5 - 2.0 1.5 35.5 11.8 0.01 0.02 0.01 0.001 0.002

10-6-60 
% w/v 10 4.5 - 5.5 6 60 0.018 0.036 0.018 0.0018 0.0036
% w/w 5.6 2.5 - 3.1 3.3 33.3 0.01 0.02 0.01 0.001 0.002

15-20-50
% w/v 15 11.5 - 3.5 20 50 0.018 0.035 0.018 0.018 0.0035
% w/w 8.6 6.6 - 2.0 11.4 28.6 0.01 0.02 0.01 0.001 0.002

20-20-20
% w/v 20 5.5 9 5.5 20 20 0.016 0.031 0.016 0.0016 0.0031
% w/w 12.8 3.5 5.8 3.5 12.8 12.8 0.01 0.02 0.01 0.001 0.002

25-25-25
% w/v 25 2.5 10 12.5 25 25 0.017 0.033 0.017 0.0017 0.0031
% w/w 15.2 1.5 6.1 7.6 15.2 15.2 0.01 0.02 0.01 0.001 0.002

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

 Solubilidade em água em 20°C (g/l) Densidade em 20°C (g/ml) pH (1% w/w sol. aq.) Condutividade elétrica 1 g/l sol. aq. (µS/cm) 
40-10-10 1000 1.60 3.0 ± 0.5 1200
6-60-20 450 1.70 2.5 ± 0.5 1350

10-6-60 200 1.80 3.0 ± 0.5 1300

15-20-50 600 1.75 2.5 ± 0.5 1350

20-20-20 1000 1.56 2.5 ± 0.5 1600

25-25-25 600 1.65 6.0 ± 0.5 1000

COLHEITAS DOSES 
FERTIRRIGAÇÃO ETAPAS E RECOMENDAÇÕES

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, CÍTRICAS E OLIVEIRAS 10 - 30 kg/ha

Aplique cada fórmula de acordo com o estágio e as 
necessidades da cultura

HORTICULTURA EM ESTUFA 2 - 6 kg/1000 m2

HORTICULTURA EM ESTUFA E COLHEITAS 
INDUSTRIAIS 10 - 40 kg/ha

VIVEIROS 10 - 20 kg/ha

FLORES E ORNAMENTAIS 15 - 20 kg/ha

Pulverização foliar: 1 - 3 kg/ha

Os fertilizantes GREENPLANT FLOW caracterizam-se pela elevada acidez que reduz a alcalinidade do solo e facilita 
a sua utilização em águas de irrigação duras evitando o entupimento dos gotejadores. Podem ser utilizados para 
hortaliças, além de frutíferas e ornamentais por fertirrigação (gotejamento, sistema pivô, etc) ou por pulverização foliar. 
GREENPLANT FLOW pode ser misturado com os fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos mais comuns.

NPK solúveis
em água &
fertlizantes
em pasta
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NPK solúveis
em água &

fertlizantes
em pasta





fertilizantes
minerais

TODOS OS ELEMENTOS PARA UMA 
NUTRIÇÃO DIRECIONADA

Uma ampla gama de formulações líquidas ou solúveis em água com elementos 
fertilizantes em forma biodisponível, para completar o plano de fertilização ou evitar 
deficiências nutricionais. O uso alternativo de ácidos carboxílicos, lignossulfonato, 
agentes quelantes ou acidificantes visa garantir a maior eficiência nutricional em todas 

as condições de uso, apoiando o trabalho do agricultor com grande flexibilidade.
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elementos macro

AGRUCON MICRO é um fertilizante mineral solúvel em água contendo nitrogênio, 
potássio, magnésio e micronutrientes em forma prontamente disponível.

Além de prevenir rapidamente a possível deficiência de microelementos (especialmente 
manganês e zinco), a ação combinada de nitrogênio e magnésio atua diretamente 
na eficiência da fotossíntese e no desenvolvimento das plantas.

Se aplicado após a colheita, AGRUCON MICRO ajuda as plantas a recarregar a 
energia para um reinício eficiente na primavera.

FONTE DE ENERGIA ANTES
E DEPOIS DA COLHEITA

Maior eficiência 
da fotossíntese e 
desenvolvimento 
da planta

TAXAS DE APLICAÇÃO

Fornecimento claro de 
manganês e zinco

Nutrição ideal após a 
colheita para um melhor 
recomeço

PORQUÊ ESCOLHER AGRUCON MICRO:

fertilizantes 
minerais

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:
Solubilidade em água em 20°C: 490 g/l
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 6.5 ± 0.5 u. pH
Condutividade elétrica (1 g/l em água desionizada a 20°C): 600 μS/cm

COMPOSIÇÃO % w/w

Nitrogênio total (N) 26% w/w

Nitrogênio Ureico (N) 26% w/w

Óxido de potássio (K2O) solúvel em água 5% w/w

Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água 2% w/w

Boro (B) solúvel em água 0.1% w/w

Manganês (Mn) solúvel em água 4% w/w

Zinco (Zn) solúvel em água 4% w/w

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES

FOLIAR*

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, CÍTRICAS, 
OLIVEIRAS 3 - 5 kg/ha Durante o crescimento vegetativo, o crescimento dos frutos e após a 

colheita

HORTICULTURA EM ESTUFA 300 g /hl 

Durante o crescimento vegetativo e o crescimento dos frutos

HORTICULTURA EM CAMPO ABERTO 2.5 - 4.5 kg/ha

VIVEIROS 1 - 1.5 kg/ha Durante o crescimento vegetativo

COLHEITAS SEM SOLO: Use o produto na concentração máxima de 15 - 20% para preparar a solução mãe e dilua em água de irrigação

*Aplicações foliares referentes a volumes de água padrão
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minerais
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ELEMENTOS MACRO

T1 HAS IDRO é um fertilizante solúvel em água para o fornecimento de elementos 
essenciais para o crescimento das plantas, como nitrogênio, potássio e cálcio. Pode 
ser utilizado durante as fases vegetativa e produtiva das culturas frutíferas, florísticas 
e hortícolas. 

A contribuição nutricional específica permite obter altos rendimentos de produção e 
altos padrões de qualidade.

A seleção particular de matérias-primas de alta qualidade significa que o produto é 
perfeitamente solúvel e particularmente adequado para uso em cultivo hidropônico 
ou sem solo. Também é ideal na fertirrigação, para a preparação da solução padrão.

FERTILIZANTE SOLÚVEL EM ÁGU
DE ALTA QUALIDADE

PORQUÊ ESCOLHER T1 HAS IDRO:

321 Fornecimento simultâneo de 
nitrogênio, potássio e cálcio

Solubilidade perfeita e
ausência de impurezas

Ideal para sistemas 
de produção sem 
solo e hidropônicos

TAXAS DE APLICAÇÃO

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Solubilidade em água (20°C): 430 g/l
pH (1% w/w solução aquosa): 7.0 ± 0.5 u. pH 
Condutividade elétrica (1 g/l solução aquosa 1 g/l): 1350 μS/cm

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES

FERTIGAÇÃO FOLIAR*

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, 
CÍTRICAS, OLIVEIRAS 15 - 40 kg/ha 3 - 5 kg/ha

Durante o crescimento vegetativo e da frutificação até o início
de amadurecimentoHORTICULTURA EM ESTUFA 25 - 30 kg/ha 150 g/hl

HORTICULTURA EM CAMPO 
ABERTO E COLHEITAS INDUSTRIAIS 15 - 50 kg/ha 2.5 - 4.5 kg/ha

VIVEIROS 10 - 15 kg/ha 1 - 1.5 kg/ha

Durante o crescimento vegetativo

FLORES E ORNAMENTAIS 20 - 25 kg/ha 1.5 - 2.5 kg/ha

COLHEITAS SEM SOLO: usar o produto para a preparação da solução padrão na concentração máxima de 15-20% e diluir em água de irrigação

*Aplicações foliares referentes a volumes de água padrão

COMPOSIÇÃO % w/w

Nitrogênio total (N) 15% w/w

Nitrogênio Nítrico (N) 15% w/w

Óxido de potássio (K2O) solúvel em água 10% w/w

Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água 21% w/w
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POTENCIALIZADOR DE PROTEÍNAS
E COMPOSTOS AROMÁTICOS

Adubo foliar ideal para 
completar a nutrição das 
plantas

taxas de aplicação

Promove a síntese de 
proteínas e compostos 
aromáticos

Apoia a ação de diluentes 
químicos de frutas

porquê escolher HASCON s57:

HASCON s57 é um fertilizante líquido para aplicação foliar contendo nitrogênio, potássio, 
enxofre e microelementos. O nitrogênio está presente de forma eficiente e menos propenso 
a perdas por volatilização. A alta quantidade de enxofre (57% SO3), em sinergia com 
nitrogênio e microelementos, melhora a síntese de aminoácidos sulfúricos e o teor de 
proteínas das plantas. Este efeito é muito importante e particularmente vantajoso no trigo, 
pois aumenta a qualidade da farinha, potenciando a sua aptidão para panificação.
Similarmente, HASCON s57 promove a síntese de compostos de enxofre, como
Tiocianatos ISO, que são os principais responsáveis pelo aroma característico de muitas 
plantas, como as brassicáceas (couve-flor, repolho, nabo, etc.) e liliaceae (alho, cebola, alho-
poró).
HASCON s57 quando aplicado em macieiras durante a floração, favorece a ação 
dos diluentes químicos, graças à ação do tiossulfato de amônio e tiossulfato de potássio 
enriquecidos com boro, ferro e zinco.

ELEMENTOS MACRO

fertilizantes 
minerais

COLHEITAS
doses

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FOLIAR*

COLHEITAS DE VEGETAIS
(bulbosa, crucíferas, beterraba, cenoura) 2.5 - 6 l/ha Pós-transplante ou de emergência

CEREAIS, COLZA, LEGUMINOSAS,
LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS 2.5 - 6 l/ha

Cereais: do nó 2 pelo menos 2 cm acima do nó 1 (BBCH 32) até o 
maduro aquoso (BBCH 71).

Colza e leguminosas de grão no início da floração.

ORNAMENTAIS E FLORICULTURA 100 - 150 ml/ha Durante o crescimento vegetativo, em caso de clorose e alta salinidade

*Aplicações foliares referentes a volumes de água padrão

MAÇÃ EM FLORESCÊNCIA 1.2 - 1.4 l/hl
Para apoiar a ação dos diluentes químicos:
1ª intervenção: no início da queda das pétalas das flores centrais em 
ramos velhos | 2ª intervenção: 2-3 dias após a 1ª aplicação

avisos:
- Planta seca
- Temperatura entre 18 e 22 °C.
- Tempo estável (sem chuva na previsão do tempo)
- Use entre 1000 e 1300 litros de água por hectare
- Não adicione produtos umectantes ou adesivos
- Para mais informações contacte o seu técnico local. 

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)
Nitrogênio total (N) 11% w/w (14.85% w/v)
Nitrogênio Amoniacal (N) 9% w/w (12.15% w/v)
Nitrogênio Ureico (N) 2% w/w (2.7% w/v)
Óxido de potássio (K2O) solúvel em água 5% w/w (6.75% w/v)
Trióxido de enxofre (SO3) solúvel em água 57% w/w (76.95% w/v)
Boro (B) solúvel em água 0.04% w/w (0.054% w/v)
Ferro (Fe) quelado por DTPA solúvel em água 0.02% w/w (0.027% w/v)
Zinco (Zn) quelado por EDTA solúvel em água 0.04% w/w (0.054% w/v)

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.35 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 7.5 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 1150 μS/cm
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fertilizantes 
minerais

ELEMENTOS MACRO

321

FONTE DE NITROGÊNIO TRIPLO
PARA REFORÇO VEGETAL

Fornecimento 
completo de 
nitrogênio

taxas de aplicação

Oligoelementos 
sinérgicos

Ajuda as culturas a superar 
o estresse mesmo após a 
aplicação de herbicidas

PORQUÊ ESCOLHER HASCON 32:

HASCON 32 é um produto que permite uma disponibilidade rápida e eficaz de 
azoto e, graças à sua mistura de oligoelementos quelatados, previne deficiências e 
estimula o metabolismo das plantas.

Quando misturado com produtos fitofarmacêuticos (herbicidas, fungicidas e 
inseticidas) no tanque, ajuda o ingrediente ativo a penetrar e ajuda as plantas a 
superar situações de estresse.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.30 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 7.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade elétrica (1 g/l solução aquosa em20°C): 850 μS/cm

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio total (N) 32% w/w (41.6% w/v)

Nitrogênio Nítrico (N) 8% w/w (10.4% w/v)

Nitrogênio Amoniacal (N) 8% w/w (10.4% w/v)

Nitrogênio Ureico (N) 16% w/w (20.8% w/v)

Boro (B) solúvel em água 0.05% w/w (0.065% w/v)

Cobre (Cu) quelado por EDTA solúvel em água 0.01% w/w (0.013% w/v)

Manganês (Mn) quelado por EDTA solúvel em água 0.1% w/w (0.13% w/v)

Molibdênio (Mo) solúvel em água 0.001% w/w (0.0013% w/v)

Zinco (Zn) quelado por EDTA solúvel em água 0.01% w/w (0.013% w/v)

CROPS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FERTIRRIGAÇÃO FOLIAR*

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, 
CÍTRICAS, OLIVEIRAS 20 - 40 l/ha 2 - 4 l/ha Reinício vegetativo, aumento de frutos

HORTICULTURA EM ESTUFA 20 - 40 l/ha 200 ml/hl

Crescimento vegetativo

HORTICULTURA EM CAMPO 
ABERTO E COLHEITAS 
INDUSTRIAIS

20 - 40 l/ha 2 - 3 l/ha

VIVEIROS 4 - 10 l/ha 1 - 2 l/ha

FLORES E ORNAMENTAIS 12 - 20 l/ha 1 - 2 l/ha

CEREAIS - 6 - 10 l/ha Pós-emergência; o produto apoia a atividade de herbicidas e 
produtos fitofarmacêuticos

*Aplicações foliares referentes a volumes de água padrão
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NITROGÊNIO DE LIBERAÇÃO LENTA

NUTROLEN é um fertilizante nitrogenado de liberação lenta e pode ser aplicado 
nas folhas e também por fertirrigação. O nitrogênio permanece no solo porque não 
pode ser facilmente lavado pela chuva. Está disponível por um longo tempo graças 
à sua liberação gradual de cadeias poliméricas de pequeno peso molecular.

A presença de oligoelementos importantes como boro e zinco proporciona uma 
nutrição equilibrada às culturas, melhora a frutificação e previne a deficiência de 
ambos os nutrientes.

ELEMENTOS MACRO

fertilizantes 
minerais

321
Fornece nitrogênio 
de liberação lenta e 
microelemento quelatado

taxas de aplicação

Aumenta o teor de 
proteína em grãos e 
leguminosas

Ideal para tratamentos 
após a colheita de 
folhas pré-queda

porquê escolher NUTROLEN:

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:

Density (20°C): 1.24 g/ml
pH (1% w/w aqueous solution at 20°C): 8.5 ± 0.5 u. pH
Electrical conductivity (1 g/l aqueous solution at 20°C): 20 μS/cm

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FERTIGAÇÃO FOLIAR*

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, CÍTRICAS, 
OLIVEIRAS 10 - 20 l/ha 4 - 6 l/ha

Após a colheita para aumentar as reservas das 
plantas; no início do crescimento vegetativo ou antes 
da floração

HORTICULTURA 10 - 20 l/ha 2 - 3 l/ha Durante o crescimento vegetativo

COLHEITAS INDUSTRIAIS - 5 - 10 l/ha Durante o crescimento vegetativo (possível associação 
com herbicidas)

AGRICULTURA EXTENSIVA - 5 - 10 l/ha Durante a fase de perfilhamento e/ou formação do 
colar da folha bandeira

COLHEITAS DE FORRAGEM. - 10 - 20 l/ha No início do crescimento vegetativo (final do inverno)

FLORES E ORNAMENTAIS 10 l/ha 1.5 - 2 l/ha No início do crescimento vegetativo

*Aplicações foliares referentes a volumes de água padrão

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio total (N) 26% w/w (32.2% w/v)

Nitrogênio Ureico (N) 7.5% w/w (9.3% w/v)

Nitrogênio (N) de uréia formaldeído 18.5% w/w (22.9% w/v)

Boro (B) solúvel em água 0.5% w/w (0.62% w/v)

Zinco (Zn) quelado por EDTA solúvel em água 0.05% w/w (0.062% w/v)
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fertilizantes 
minerais
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CALCIOGREEN PS PLUS é um fertilizante hidrossolúvel com alto teor de cálcio, 
baseado na exclusiva Formate Technology. Sua particular formulação permite que o 
cálcio penetre ativamente nos tecidos vegetais e realize uma dupla ação:
• Move-se rapidamente entre as células para alcançar facilmente as partes da planta onde o 
cálcio é necessário: brotos jovens, folhas novas e frutos maduros;
• Penetra na célula vegetal, com efeito positivo na reação ao estresse

CALCIOGREEN PS PLUS é a solução certa para uma nutrição completa e 
profunda de cálcio: a planta é mais robusta, fotossinteticamente ativa e menos 
suscetível ao estresse ambiental. O processo de frutificação é favorecido desde a 
fase inicial de vingamento, com frutos de tamanho homogêneo, de cor intensa e 
não sujeitos ao aparecimento de fisiopatologias de deficiência de cálcio (caroço da 
maçã, podridão do tomateiro, queima da ponta da alface).

O CÁLCIO DEFINITIVO

Penetração ativa
em tecidos vegetais

TAXAS DE APLICAÇÃO

Translocação rápida para
todas as partes da planta

Planta menos suscetível
estressar

porquê escolher CALCIOGREEN PS PLUS:

FORMATE 
TECHNOLOGY

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Solubilidade em água em 20°C: 130 g/l
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 7.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 1350 μS/cm

COMPOSIÇÃO % w/w

Óxido de cálcio (CaO) 40% w/w

Formato        64% w/w

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES

FERTIGAÇÃO FOLIAR

ÁRVORES FRUTÍFERAS E UVAS 4 - 8 kg/ha 250 - 350 g/hl
A partir de frutificação a cada 15 dias e em condições 
de estresse

HORTICULTURA 0.5 - 1 kg/1000 m2 2 - 3 kg /ha A partir da frutificação a cada 15 dias

FLORES E ORNAMENTAIS 0.5 - 1 kg/1000 m2 150 - 200 g/hl A cada 15 - 20 dias e em condições de estresse

FERTIRRIGAÇÃO: distribuir o produto na concentração de 2 - 3 ‰

COLHEITAS SEM SOLO: usar o produto para a preparação da solução padrão para aumentar a concentração de cálcio e diluir na água de 
irrigação

ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS & MICRO
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FISIOCAL é um fertilizante líquido contendo cálcio altamente assimilável.
O complexo de ativadores naturais denominado “EMA”, resultante das pesquisas do 
Grupo Greenhas, aumenta significativamente a assimilação e o transporte de cálcio 
de forma acropetal e promove a translocação da parte aérea para os frutos.

A ação sinérgica do ativador “EMA”, além da melhora da assimilação do cálcio, 
preserva a plena funcionalidade do sistema radicular. Desta forma, evitam-se as 
fisiopatologias por deficiência de cálcio e melhoram-se definitivamente os aspectos 
qualitativos da produção.

Permitido em agricultura biológica (tratamento foliar de macieiras, após identificação 
de deficiência de cálcio segundo ec reg. 889/2008).

CÁLCIO AUMENTADO POR
“EMA” ATIVADOR

O ativador EMA melhora a 
assimilação radical do cálcio

TAXAS DE APLICAÇÃO

Cálcio totalmente 
disponível para as 
colheitas

Melhoria dos 
aspectos qualitativos
de produções

porquê escolher fisiocal:

ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS & MICRO

fertilizantes 
minerais

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.40 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 7.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade elétrica (1 g/l solução aquosa em20°C): 900 μS/cm

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água 18% w/w (25.2% w/v

COLHEITAS

DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FERTIGAÇÃO

ÁRVORES FRUTÍFERAS E UVAS 20 l/ha
Durante a frutificação e o alargamento dos frutos
(2 - 3 aplicações ao longo do ciclo da cultura)

HORTICULTURA EM CAMPO ABERTO E 
COLHEITAS INDUSTRIAIS

10 - 20 l/ha
Após a primeira flor
(3 - 4 aplicações ao longo do ciclo da cultura)

Use o produto na concentração de 0,2 - 0,3%
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fertilizantes 
minerais

ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS & MICRO

MAGNESIOGREEN attivato é um fertilizante mineral em pó caracterizado por 
alta pureza e solubilidade, contendo magnésio, enxofre e micronutrientes quelatados.

O magnésio é um elemento importante para a formação de clorofila e para a síntese 
de açúcares e pectinas, enquanto o enxofre tem um papel primordial na síntese de 
proteínas e enzimas. Os microelementos presentes na forma quelatada previnem 
deficiências nutricionais e promovem a absorção de magnésio.

PREVENE E CURA DEFICIÊNCIAS
DE MICRONUTRIENTES E MAGNÉSIO

Aumenta a eficiência 
fotossintética

TAXAS DE APLICAÇÃO

Fornece enxofre para a 
síntese de proteínas

"Ativado" com 
micronutrientes 
quelatados

porquê escolher magnesiogreen attivato:

Produto adequado para uso em Agricultura Orgânica
em conformidade com os regulamentos (CE) n° 834/2007 e 889/2008
Inspecionado pela ECOCERT SA F – 32600

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Solubilidade em água em 20°C: 470 g/l
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 6.5 ± 0.5 u. pH
Condutividade elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 845 μS/cm

COMPOSIÇÃO % w/w

Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água 15.5% w/w

Trióxido de enxofre (SO3) solúvel em água 31% w/w 

Boro (B) solúvel em água 0.1% w/w

Cobre (Cu) quelado por EDTA solúvel em água 0.1% w/w

Manganês (Mn) quelado por EDTA solúvel em água 0.1% w/w

Zinco (Zn) quelado por EDTA solúvel em água 0.1% w/w

CROPS

DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES

FERTIRRIGAÇÃO FOLIAR*

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, 
CÍTRICAS, OLIVEIRAS 15 - 40 kg/ha 2.5 - 4.5 kg/ha Antes e depois da floração

HORTICULTURA EM ESTUFA 2.5 - 10 kg/1000 m2 250 g/hl
Durante o crescimento vegetativo e o crescimento dos 
frutosHORTICULTURA EM CAMPO 

ABERTO E COLHEITAS INDUSTRIAIS 15 - 40 kg/ha 2 - 3 kg/ha

MILHO - 1 - 2 kg/ha Antes da 5ª folha para melhorar a eficiência fotossintética
em associação com herbicidas

FLORES 2.5 - 10 kg/1000 m2 150 - 250 g/hl Durante o crescimento vegetativo

COLHEITAS SEM SOLO: Use o produto na concentração máxima de 15 - 20% para a preparação da solução padrão e dilua em água de irrigação

*Aplicações foliares referentes a volumes de água padrão
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MICRONUTRIENTES DE ALTA QUALIDADE

Solubilidade 
e estabilidade 
superiores

taxas de aplicação:

Recuperação rápida 
de deficiências de 
micronutrientes

Excelente para 
solução de cultivo 
sem solo

porquê escolher OLIGOGREEN:

Produto adequado para uso em Agricultura Orgânica em conformidade
aos regulamentos (CE) n° 834/2007 e 889/2008
Inspecionado pela ECOCERT SA F – 32600

OLIGOGREEN é uma mistura em pó de micronutrientes permitidos à Agricultura 
Orgânica com alta solubilidade que fornece de forma eficiente microelementos 
quelatados às plantas para suas reações bioquímicas mais importantes.
O produto penetra imediatamente nas folhas e frutos graças à sua forma quelatada; 
previne e cura deficiências de micronutrientes e melhora a eficiência metabólica das 
plantas. OLIGOGREEN pode ser usado na fertirrigação, sozinho ou misturado com 
fertilizantes líquidos/em pó.
A alta qualidade das matérias-primas garante pureza, alta solubilidade (420 g/l) e 
alta estabilidade em todas as condições de pH; recomenda-se integrar a solução 
mãe em colheita sem solo.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Solubilidade em água em 20°C: 420 g/l
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 6.5 ± 0.5 u. pH
Condutividade elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 500 μS/cm

COMPOSIÇÃO % w/w

Boro (B) solúvel em água 0.5% w/w

Cobre (Cu) quelado por EDTA solúvel em água 1% w/w

Ferro (Fe) quelado por EDTA solúvel em água 2% w/w

Manganês (Mn) quelado por EDTA solúvel em água 4% w/w

Molibdênio (Mo) solúvel em água 0.05% w/w

Zinco (Zn) quelado por EDTA solúvel em água 3% w/w

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FERTIRRIGAÇÃO FOLIAR*

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, 
CÍTRICAS, OLIVEIRAS

1 - 1.2  kg/ha 

Para tratamento curativo 4 - 5 kg/ha
0,8 - 1,5 kg/ha

3 - 4 aplicações desde o início do crescimento 
vegetativo e 1 aplicação após a colheita

HORTICULTURA E 
COLHEITAS INDUSTRIAIS

3 - 3.5  kg/ha 

Para tratamento curativo 5 - 6 kg/ha

Em estufa aplicar 0,5 - 0,8 kg
cada 1000 m2

e para tratamento curativo 1,2 - 1,5 kg

0,5 - 1,5 kg/ha 3 - 5 aplicações após a emergência/transplante 
a cada 15 - 20 dias

FLORES 0.5 - 1.5 kg/1000 m2 50 - 150 g/hl Desde o início do crescimento vegetativo

PLANTAÇÕES SEM SOLO: use 150 - 300 g/hl de Oligogreen com outros fertilizantes para a solução mãe

*Aplicações foliares referentes a volumes de água padrão (não exceder a concentração de 150 g/100 l de água)
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fertilizantes 
minerais

ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS & MICRO

ALTA BIODISPONIBILIDADE DE BORO

Processo de produção 
de alta qualidade e 
avançado

taxas de aplicação

100% de etanolamina de 
boro para uma excelente 
biodisponibilidade de boro

Alta compatibilidade 
quando misturado 
com outros produtos

porquê escolher BOROGREEN L:

Produto adequado para uso em Agricultura Orgânica em conformidade
aos regulamentos (CE) n° 834/2007 e 889/2008
Inspecionado pela ECOCERT SA F – 32600

BOROGREEN L é um fertilizante líquido contendo 100% boro etanolamina, uma 
molécula orgânica com ação complexante que promove a absorção do boro. Sua 
alta concentração, seu material selecionado e pureza, devido ao processo de síntese 
exclusivo do Grupo Greenhas, garantem a melhor penetração e translocação do 
boro no interior das plantas (biodisponibilidade).

BOROGREEN L estimula a germinação do pólen e a frutificação. Além disso, 
desempenha um papel importante na prevenção de fisiopatologias como o 
milharandage da uva, necrose do ápice, suberização dos frutos, podridão do 
coração da beterraba, litíase das pereiras e raquite do tabaco.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.36 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 8.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 220 μS/cm

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Boro (B) solúvel em água 11% w/w (15% w/v)

COLHEITAS

DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES

FERTIGAÇÃO FOLIAR*

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, CÍTRICAS, 
OLIVEIRAS 2 - 5 l/ha 1.5 l/ha Antes da floração, durante a frutificação e após a 

colheita

HORTICULTURA EM ESTUFA 2 - 4 l/ha 100  ml/hl 

Antes da floração, durante o amadurecimento e em 
caso de deficiência de boro

HORTICULTURA EM CAMPO ABERTO,
CEREAIS E COLHEITAS INDUSTRIAIS 2 - 5 l/ha 1 - 1.5 l/ha

FLORES E ORNAMENTAIS 1 - 2 l/ha 50  ml/hl Antes da floração e em caso de deficiência de boro

*Aplicações foliares referentes a volumes de água padrão
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FERRO QUELATADO PREMIUM

Prevenção e cura
de clorose férrica

taxas de aplicação

Ação imediata Eficaz também em
solos alcalinos

porquê escolher a linha KELAMITH:

KELamyth fe  é um produto em pó altamente solúvel em água à base de ferro quelatado, 
utilizado para a prevenção e cura da clorose férrica. O produto deve ser aplicado em 
fertirrigação e pode ser utilizado mesmo em situações difíceis de solos altamente alcalinos.
A elevada percentagem de ferro quelatado na forma orto-orto garante uma ação eficaz 
contra os fenômenos de clorose mesmo a valores de pH muito elevados. O alto teor 
de ferro também aumenta o verde das folhas, melhora a fotossíntese, levando a maior 
produtividade e qualidade.

KELamyth MP6 é uma fórmula que previne e cura a clorose férrica através das 
raízes, mesmo em solos alcalinos. Neste produto, o ferro está presente em duas formas: 
orto-para, que garante a pronta disponibilidade do microelemento, e orto-orto, que 
tem um efeito mais prolongado graças a uma melhor ação quelante, especialmente em 
valores de pH. 

ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS & MICRO

fertilizantes 
minerais

COMPOSIÇÃO % w/w

Fe solúvel em água % Fe quelado % Fe  quelado o-o HBED % Fe  quelado o-o EDDHA %

kelAMYTH fe 6 6 4 1.7

kelAMYTH mp6 6 6 - 3.2

propriedades físicas e químicas:

kelamyth line
Solubilidade em água

a 20°C (g/l)
pH

(1% w/w a sol. aq. em 20°C)
Condutividade Elétrica

1 g/l sol. aq. em 20°C (μS/cm) 
Estabilidade da fração 

quelatada (faixa de pH)

kelamyth fe 40 8.0 ± 0.5 650 3.5 - 12.0

kelamyth mp6 60 8.0 ± 0.5 750 3.0 - 10.0

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FERTIGAÇÃO

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, CÍTRICAS, 
OLIVEIRAS

10 - 25 g/planta Ação preventiva (pelo menos 10 litros de água)

40 - 150 g/planta Ação curativa (pelo menos 30 - 60 litros de água)

HORTICULTURA EM ESTUFA 2 - 4 g/m2

Solubilizado em pelo menos 2 - 4 litros de água

HORTICULTURA EM CAMPO ABERTO E 
COLHEITAS INDUSTRIAIS

2 - 4 g/m2

VIVEIROS 2 - 4 g/m2

FLORES E ORNAMENTAIS 2 - 4 g/m2

COLHEITAS SEM SOLO: 150 - 300 g/hl para a preparação da solução padrão
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fertilizantes 
minerais
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GREENMIX is a water-soluble mineral product in powder form containing 
magnesium and trace elements, essential for the most important biochemical plant 
reactions.

The formula is ideal in foliar application to prevent and to cure the deficiencies of 
magnesium and trace elements and to improve the metabolic efficiency of plants. 

Thanks to the iron content, GREENMIX prevents and cures chlorosis. 
In fertigation it can be applied alone or in mixture with liquid and water-soluble 
fertilizers.

UM COMPLEXO EQUILIBRADODE QUELADOS 
MICROELEMENTOS E MAGNÉSIO

Conteúdo relevante
de magnésio

TAXAS DE APLICAÇÃO

Fornecimento total
de micronutrientes

Alta compatibilidade com 
produtos de fertirrigação

porquê escolher GREENMIX:

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Solubilidade em água em 20°C: 250 g/l
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 3.5 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 850 μS/cm

CROPS

DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES

FERTIGAÇÃO FOLIAR*

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, CÍTRICAS, 
OLIVEIRAS

3 - 5 kg/ha 1 - 2 kg/ha
No início do crescimento vegetativo, em caso de 
deficiência e após a colheita

HORTICULTURA EM ESTUFA 3 - 5 kg/ha 100 g/hl
No início do crescimento vegetativo, em caso de 
deficiência

HORTICULTURA EM CAMPO ABERTO E 
COLHEITAS INDUSTRIAIS

3 - 5 kg/ha 1 - 2 kg/ha
No início do crescimento vegetativo, em caso de 
deficiência

*Aplicações foliares referentes a volumes de água padrão

COMPOSIÇÃO % w/w

Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água 9% w/w

Boro (B) solúvel em água 0.5% w/w

Cobre (Cu) quelado por EDTA solúvel em água 1% w/w

Ferro (Fe) quelado por EDTA solúvel em água 4% w/w

Manganês (Mn) quelado por EDTA solúvel em água 4% w/w

Molibdênio (Mo) solúvel em água 0.1% w/w

Zinco (Zn) quelado por EDTA solúvel em água 2% w/w
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FORMULAÇÕES LÍQUIDAS
As duas formulações líquidas são produzidas com tecnologia exclusiva.
Duas de suas importantes características são a alta pureza da fórmula e a alta 
concentração de Zinco e Manganês, que garantem uma ação rápida e eficaz com 
baixa dosagem por hectare.

Além disso, quando usado em associação com fungicidas, inseticidas e herbicidas,
melhoram a sua adesão às folhas.

CARRIER é uma linha de microelementos complexados com lignosulfonatos, 
naturalmente derivados da lignina, substância com alta afinidade com os tecidos da 
cutícula foliar. Como resultado, os microelementos contidos nos produtos da linha 
Carrier são total e rapidamente translocados para as folhas.
Essas características tornam os produtos especialmente eficazes mesmo em baixas 
dosagens e com diferentes condições climáticas.
As formulações CARRIER são altamente solúveis e perfeitamente seletivas para as 
colheitas, mesmo se usadas com baixos volumes de água, em mistura com outros 
fertilizantes ou produtos de proteção. Os lignosulfonatos contidos no Carrier 
line representam uma importante fonte de energia para as colheitas.  

ALTA BIODISPONIBILIDADE
DE MICROELEMENTOS

Alta biodisponibilidade 
de microelementos

TAXAS DE APLICAÇÃO

Alta qualidade de 
lignosulfonatos Alta solubilidade

porquê escolher CARRIER LINE:

ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS & MICRO

fertilizantes 
minerais

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Zn sol em H2O Zn tot complexado Mn sol em H2O Mn tot complexado 

Carrier zn 10 (13.5) 10 (13.5) - -

Carrier Mn - - 8 (10.4) 8 (10.4)

PROPRIEDADES FÍSICas e QUÍMICAS

 
Densidade a 20°C

(g/ml)
pH

(1% solução aquosa p/p)
E.C. 1g/l 
(µS/cm)

Carrier zn 1.35 7.0 ± 0.5 u. pH 350

Carrier Mn 1.30 7.5 ± 0.5 u. pH 250

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FOLIAR

CULTIVO DE FRUTAS, UVAS, FRUTAS CÍTRICAS E 
OLIVEIRA 1 - 2 l/ha

Durante o crescimento vegetativo
HORTICULTURA EM ESTUFA E EM CAMPO ABERTO 1 - 1.2 l/ha

CEREAIS E COLHEITAS INDUSTRIAIS 1 - 2 l/ha

FLORICULTURAS, ORNAMENTAIS E VIVEIROS 0.4 - 1.2 l/ha

Fertirrigação: aconselhamos usar o produto na concentração de 1‰
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FORMULAÇÕES WDG

Mais quatro produtos fazem parte da linha, com uma fórmula inovadora de WDG (water dispersible granules), que combina 
uma perfeita dispersibilidade dos microelementos na solução e uma liberação mais gradual ao longo do tempo.

ALTA BIODISPONIBILIDADE DE MICROELEMENTOS

TAXAS DE APLICAÇÃO

fertilizantes 
minerais

ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS & MICRO

COMPOSIÇÃO % w/w

Cu sol 
em H2O

Cu tot 
complexado 

Fe sol 
em H2O

Fe tot 
complexado 

Mn sol 
em H2O

Mn tot 
complexado 

Zn sol 
em H2O

Zn tot
complexado 

Carrier Cu WDG 11% p/p 8.8% p/p - - - - - -

Carrier Fe WDG - - 10% p/p 8% p/p - - - -

Carrier Mn WDG - - - - 11% p/p 8.8% p/p - -

Carrier zn WDG - - - - - - 11% p/p 8.8% p/p

PROPRIEDADES FÍSICas e QUÍMICAS

 
Solubilidade 
em 20°C (g/l)

pH
(1% solução aquosa p/p)

E.C. 1g/l 
(µS/cm)

Carrier Cu WDG 300 5.5 ± 0.5 u. pH 600

Carrier Fe WDG 300 5.5 ± 0.5 u. pH 650

Carrier Mn WDG 300 7.5 ± 0.5 u. pH 750

Carrier zn WDG 300 7.0 ± 0.5 u. pH 650

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FOLIAR

Carrier Cu Carrier Fe Carrier Mn   
Carrier Zn

ÁRVORES FRUTÍFERAS, UVAS, CÍTRICAS, 
OLIVEIRAS 0.5 - 1 kg/ha 1 - 2 kg/ha 1.5 - 2 kg/ha

No despertar vegetativo, antes da floração e após a colheita. 
Durante o crescimento vegetativo e o crescimento dos frutos.

HORTICULTURA EM ESTUFA E EM CAMPO 
ABERTO 0.5 - 1 kg/ha 1 - 2 kg/ha 1.5 - 2 kg/ha No transplante e a partir da 4ª folha.

Durante o crescimento vegetativo.

CEREAIS E COLHEITAS INDUSTRIAIS 0.5 - 1 kg/ha 2 kg/ha 1.5 - 2 kg/ha Durante todo o ciclo vegetativo

FLORICULTURA, ORNAMENTAIS E 
VIVEIROS 0.5 - 1 kg/ha 1 - 1.5 kg/ha 1.5 - 2 kg/ha No início ou durante o crescimento vegetativo

No pessegueiro e no kiwi não tratar após atingir a metade da fase de crescimento do fruto. Para cultivos em estufa, não ultrapasse os 50 - 80 g 
/ 100 l (Carrier Cu WDG) e não ultrapasse 150 g / 100 l (Carrier Fe WDG - Carrier Mn WDG - Carrier Zn WDG).

Todas as fórmulas podem ser aplicadas em fertirrigação com dose de 5 - 10 kg/ha. Evite misturar com produtos à base de fósforo e cálcio.
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DAGLAS é um fertilizante líquido de alta pureza, com alto teor de nitrogênio, 
potássio e enxofre, e é enriquecido com boro, ferro e zinco. 
Daglas, quando aplicado no solo, exerce uma ação acidificante imediata e 
persistente, sem inibir a microflora do solo. Em vez disso, melhora sua fertilidade 
química, disponibilizando os nutrientes mesmo em solos alcalinos e calcários, e 
prolongando a ação dos quelatos presentes na fórmula. 

Daglas é particularmente adequado também para aplicações foliares, graças não 
apenas ao seu alto teor de nitrogênio, enxofre e potássio (rapidamente disponível 
para as colheitas), mas também à relação nutricional N/K equilibrada.

ACIDIFICA O SOLO E ENRIQUECE
AS COLHEITAS

Acidificação gradual 
e persistente ao 
longo do tempo

taxas de aplicação

Fórmula enriquecida 
com boro e microelementos 
quelatados fe-dtpa - zn-Edta

Seguro para o operador
e para as colheitas

porquê escolher daglas:

fertilizantes 
minerais

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.35 g/ml
pH (1% sol. aquosa p/p): 7.5 ± 0.5 u. pH 
Condutividade Elétrica (sol. aquosa 1 g/l): 1150 μS/cm

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio total (N) 11% w/w (14.85% w/v)

Nitrogênio Amoniacal (N) 9% w/w (12.15% w/v)

Nitrogênio Ureico (N) 2% w/w (2.70% w/v)

Óxido de potássio (K2O) solúvel em água 5% w/w (6.75% w/v)

Trióxido de enxofre (SO3) solúvel em água 57% w/w (76.95% w/v)

Boro (B) solúvel em água 0.04% w/w (0.054% w/v)

Ferro (Fe) quelado por DTPA solúvel em água 0.02% w/w (0.027% w/v)

Zinco (Zn) quelado por EDTA solúvel em água 0.04% w/w (0.054% w/v)

COLHEITAS
DOSES

ETAPAS E RECOMENDAÇÕES
FERTIRRIGAÇÃO*

PARA O SOLO 40 l/ha Antes de semear, transplantar ou implantar para ver uma ação corretiva 
imediata da alcalinidade ou salinidade do solo.

ÁRVORES FRUTÍFERAS E VITICULTURA 15 - 30 l/ha Da recuperação vegetativa

HORTICULTURA 1.5 - 3 l/1000 m2 Do transplante e durante todo o ciclo

COLHEITAS INDUSTRIAS 15 - 30 l/ha Do transplante e durante todo o ciclo

ORNAMENTAIS 1.5 - 3 l/1000 m2 Durante o desenvolvimento vegetativo e em caso de clorose

FLORICULTURAS 1.5 - 2 l/1000 m2 Fase vegetativa, clorose e em caso de alta salinidade

Aplicação foliar 1,5 - 2,5 l/ha

*Use a dose mais alta em solos salinos ou alcalinos

CONDICIONADORES & ATIVADORES
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REGULADOR DE pH DA ÁGUA PARA
TRATAMENTOS FOLIAIS

Forte efeito de umectação
e aderência

taxas de aplicação

Aumenta a eficácia
dos agroquímicos

Prático e
fácil de usar

PORQUÊ ESCOLHER VYRER PLUS:

VYRER PLUS é um fertilizante líquido com ação acidificante que regula o pH da 
água utilizada nos tratamentos foliares. Através da acidificação da água, a fórmula 
permite aumentar a disponibilidade dos elementos nutricionais solubilizando-os, 
melhorando a miscibilidade entre os diferentes produtos em solução e aumentando 
a funcionalidade dos agroquímicos.
Graças à sua nova formulação, VYRER PLUS possui alto efeito umectante e forte 
efeito adesivo, permitindo que as gotas nebulizadas ocupem uma área maior nas 
partes irrotadas e que elas adiram melhor às folhas.
VYRER PLUS tem também uma ação de limpeza da vegetação, pois é possível 
obter uma desintegração efetiva dos resíduos orgânicos produzidos pelos insetos na 
vegetação e nos frutos (melada e fuliginosa).
Além disso, o produto também possui ação de limpeza dos sistemas de fertirrigação 
para evitar a obstrução dos bicos ou a formação de concreções calcárias nas 
mangueiras.

As doses dependem da filtragen da água e do nível de pH desejado.
Adicionado à água, VYRER PLUS produz uma mudança de cor que, com a ajuda da 
escala de cores presente no rótulo, permite medir visualmente o pH final da solução.

É aconselhável iniciar com 50 ml/hl, aumentando a dose até atingir a cor 
correspondente ao pH desejado (de acordo com a escala de cores).

O produto pode ser derramado diretamente no atomizador ou em outros recipientes 
utilizados para a aplicação.

Para aplicações foliares como fertilizante, sugerimos o uso de 150 - 200 ml/hl.
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PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.15 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 2.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 700 μS/cm

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio total (N) 3% w/w (3.45% w/v)

Nitrogênio Ureico (N) 3% w/w (3.45% w/v)

Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água 18% w/w (20.7% w/v)
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REGULADOR DE pH DA ÁGUA
PARA TRATAMENTOS FOLIAIS

Efeito anti-espuma

taxas de aplicação

Aumenta a eficácia
dos agroquímicos

Prático e fácil
de usar

porquê escolher VYRER:

VYRER é um fertilizante líquido com ação acidificante que regula o pH da água 
utilizada nos tratamentos foliares. Através da acidificação da água, a fórmula 
permite aumentar a disponibilidade dos elementos nutricionais solubilizando-os, 
melhorando a miscibilidade entre os diferentes produtos em solução e aumentando 
a funcionalidade dos agroquímicos.
Graças à sua formulação especial, VYRER tem um alto efeito antiespuma 
permitindo uma aplicação mais fácil de agroquímicos que geralmente apresentam o 
problema: de fato, o produto diminui a formação de espuma que pode ocorrer em 
atomizadores após misturar e agitar diferentes produtos juntos. VYRER tem também 
uma ação de limpeza da vegetação, pois é possível obter uma desintegração efetiva 
dos resíduos orgânicos produzidos pelos insetos na vegetação e nos frutos (melada 
e fuliginosa). Além disso, o produto também possui ação de limpeza dos sistemas 
de fertirrigação para evitar a obstrução dos bicos ou a formação de concreções 
calcárias nas mangueiras.

As doses dependem da filtragem da água e do nível de pH desejado.
Adicionado à água, VYRER produz uma mudança de cor que, com o auxílio da 
escala de cores presente no rótulo, permite medir visualmente o pH final da solução.
 
É aconselhável iniciar com 50 ml/hl, aumentando a dose até atingir a cor 
correspondente ao pH desejado (de acordo com a escala de cores).

O produto pode ser derramado diretamente no atomizador ou em outros recipientes 
utilizados para a aplicação.

Para aplicações foliares como fertilizante, sugerimos o uso de 150 - 200 ml/hl.

CONDICIONADORES & ATIVADORES

fertilizantes 
minerais
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PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Densidade (20°C): 1.15 g/ml
pH (1% w/w solução aquosa em 20°C): 2.0 ± 0.5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l solução aquosa em 20°C): 700 μS/cm

COMPOSIÇÃO % w/w (equivalente a % w/v em 20°C)

Nitrogênio total (N) 3% w/w (3.45% w/v)

Nitrogênio Ureico (N) 3% w/w (3.45% w/v)

Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água 18% w/w (20.7% w/v)
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tabela de
compatibilidades

•
•
•

VERDE:

LARANJA: 

VERMELHO:

mistura compatível

estável em suspensão homogênea por pelo menos 30 minutos

mistura a evitar

As dosagens são de 3 g/l para cada produto em água com as seguintes características: pH aprox. 7,5u. pH.; CE aprox. 

450 microS/cm; dureza da água aprox. 20°f.
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ÍNDICE ALFABÉTICO
AGRUCON MICRO p. 62

ALGAREN TWIN p. 18

BOROGREEN L p. 71

CALBORON p. 26

CALCIOGREEN PS PLUS p. 67

CALFOMYTH p. 45

CALFON p. 56

CALFON BLOOM p. 56

CALFON FRUIT p. 56

carrier Cu WDG p. 75

carrier Fe WDG p. 75

carrier mn p. 74

carrier mn WDG p. 75

carrier zn p. 74

carrier zn WDG p. 75

daglas p. 76

DRIN p. 22

DRIN ON p. 23

ERANTHIS p. 20

ESSEKAPPA p. 48

EXPANDO p. 28

fisiocal p. 68

FOLIACON 22 p. 46

GREENHUM WP p. 41

greenmix p. 73

GREENPLANT 10-50-10 p. 54

GREENPLANT 12-36-12+2 p. 54

GREENPLANT 13-8-24+3 p. 54

greenplant 15-15-30 p. 54

greenplant 20-10-20+2 p. 54

greenplant 20-20-20 p. 54

greenplant 20-5-10 p. 54

greenplant 26-5-12+2 p. 54

greenplant 6-21-36+3 p. 54

greenplant 8-7-40+2 p. 54

greenplant FLOW 10-6-60 p. 58

greenplant FLOW 15-20-50 p. 58

greenplant FLOW 20-20-20 p. 58

greenplant FLOW 25-25-25 p. 58

greenplant FLOW 40-10-10 p. 58

greenplant FLOW 6-60-20 p. 58

greenplant VIP 10-40-10+2 p. 55

greenplant VIP 13-8-24+3 p. 55

greenplant VIP 8-5-40+2 p. 55

GREIT VG p. 24

HASCON 32 p. 65

HASCON M10 AD p. 47

HASCON S57 p. 64

kelamyth Fe p. 72

kelamyth mp6 p. 72

KIEM p. 32

kinglife 12-48-8 p. 52

KINGLIFE 20-20-20 p. 52

kinglife 3-5-40+3 p. 52

kINGLIFE 30-10-10 p. 52

MAGIC P STAR p. 44

magnesiogreen attivato p. 69

molystar p. 49

NUTRIGREEN AD p. 38

NUTROLEN p. 66

OLIGOGREEN p. 70

SIBERIO p. 34

SILVEST p. 30

SPRINT p. 54

T1 HAS IDRO p. 63

VIT-ORG vg p. 39

VIVEMA TWIN p. 16

vyrer p. 78

vyrer PLUS p. 77

ZAMINOL p. 40
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