
   

 

 

 Boro --- --- --- --- --- --- 

p/p 1,0 % --- --- --- --- --- --- 

g/L 10,3 --- --- --- --- --- --- 

Natureza 
Física 

Densidade 
(g/ml) pH Índice 

Salino 
Condutiv. 
Elétrica 

Fluído 1,03 7,0 --- --- 

FERTTYBYO 
Linha Organ 

TIPO DE FERTILIZANTE 

REGISTRO NO M.A.P.A. 

CERTIFICAÇÕES 

 

EMBALAGENS 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

GARANTIAS DE NUTRIENTES 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Para mais informações, entre em contato com o Departamento Técnico Comnagro a partir do e-mail: tecnico@comnagro.com.br 

 

SP 81291-10069-1 

Fertilizante Mineral Misto para 
uso via solo 

COMPOSIÇÃO 

   

 USO E POSICIONAMENTO NA LAVOURA 

   

FORMAS DE AÇÃO E RESULTADOS ESPERADOS 

• Café: 3,0 a 5,0 L/ha/ano durante período chuvoso via solo; 
• Hortaliças: 2,0 a 5,0 L/ha distribuídos ao longo do ciclo da cultura; 
• Café: 3,0 a 3,0 L/ha/ano durante o período de chuvas, aplicar via solo; 
• Hortaliças: 5,0 L/h distribuídos durante o ciclo da cultura, aplicar via solo; 
• Cereais: 1,0 a 2.0 L/ha no sulco de plantio; 
• Frutas: 3,0 a 5,0 L/ha/ano durante o período de chuvas, aplicar via solo. 

  

 
• Promove o desenvolvimento de bactérias fixadoras do N2 atmosférico o 

disponibilizando para as plantas; 
• Atuam também na rizosfera, junto aos microrganismos que liberam ácidos 

orgânicos, responsáveis pela solubilização do fósforo; 
• Age também de forma concomitante na quebra das estruturas cristalinas do solo 

com maior liberação de potássio; 
• As interações biológicas elevam a quantidade de substancias que vão ativar os 

processos bioquímicos do desenvolvimento vegetal; 
• O íon fosfato é absorvido pelos colóides do solo, formando ligações de alta 

estabilidade com os hidróxidos de Fe, Mn e Si os tornando indisponíveis, sendo 
que pela ação dos microrganismos, estes processos são revertidos, elevando os 
níveis destes micronutrientes disponíveis no solo. 

•  

Boro 

Solubilizadores Naturais 

Suspensão de Enzimas 

Metabólitos Naturais 

Tensoativos Naturais 

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

1 L 
x 12 

5 L 
x 4 

20 L 
x 1 


