
Nutrientes

Níveis de garantia

P/p P/v

Potássio (K20)

Carbono Orgânico

1% solúvel em àgua

6,0%

(10,1 g/l)

(60,6 g/l)

matéria-prima / componentes

Leonardita

Alquifish (sp-80613 10003-2)

Melaço

Alquifish: contém aminoácidos necessários ao desenvolvimento
das plantas, regula o seu metabolismo e age também no desenvolvimento radicular.

Leonardita: fonte pura de ácidos húmicos e fúlvicos, é utilizado como adubo
orgânico em tipo de plantio.

Carbono orgânico: melhora a capacidade de troca catiônica (CTC), favorece

Potássio: participa no transporte de fotoassimilados para os grãos e raízes.

a formação de agregados.

Especificações técnicas e apresentação

O Eurus Fert é um fertilizante orgânico focado na saúde da planta e do solo Estimula
a microbiota do solo de modo a favorecer as interações planta x micro-organinismos.

Registro MAPA: SP003682-0.000038
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O Eurus é um fertilizante orgânico classe A. É composto por aminoácidos, melaço
e carbono. Melhora as condições físicas e químicas do solo devido à presença de
leonardita em sua composição.

vantagens da utilização Uso diversificado
Reduz o stress nas
plantas ao atuar de
forma correta sobre a
nutrição das plantas
com aminoácidos
essenciais.

Contribui para o
desenvolvimento
radicular e da parte
aérea.

Favorece a formação
de flores.

Ajuda na formação e
na biomassa das
vagens.

Hidroponia

Arbóreas

Pastagem

Plantas anuais

Plantas perenes

Recomendações de uso

Diluir o produto em
100 a 200 litros de
água não clorada.

Aplicação via sulco ou
via foliar.

Dose via foliar: 1L / ha
Dose via sulco de plantio
2 a 5L / ha
Tratamento de sementes:
300 ml / 100 kg de semente.

O Eurus aumentou a nodulação e a
produtividade da soja em 30%

vantagens da utilização

Contribui no crescimento vegetal, na
floração e no desenvolvimento de frutos

Favorece a absorção de açúcares
para os frutos.

Maior produção de biomassa vegetal
e raiz.

Efeito na soja

comprovação no campo
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Efeito no milho

O Eurus aumentou a biomassa de milho.
Aumentou a produção em 1,8 toneladas
de silagem/ha.


