FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
Nome do produto
Apresentação
Fórmula
Ingredientes
pH ( a 1% )
Solubilidade em Água
Validade
Reg. MAPA

Ecofol Magnésio
Solução Verdadeira
Proprietária
Acetato de Magnésio, Poliflavonóides e água.
6,2
100 %
2 anos
SP – 80717 10006-3

Descrição
Ecofol Magnésio é um fertilizante formulado a partir do Acetato de
Magnésio, fonte de magnésio de alta biodisponibilidade. Enriquecido com
Poliflavonóides (agente complexante), promove qualidade e nutrição superior
em folhas, frutos e grãos.

Benefícios do uso do Ecofol Magnésio
Acetato de Magnésio
•

•
•
•

Maior absorção de magnésio comparado com outras fontes tradicionais
do mercado, como o cloreto de magnésio, nitrato de magnésio e sulfato
de magnésio.
Nutriente prontamente reconhecido e absorvido pela planta.
Molécula naturalmente quelatizada, sendo diretamente inserida nos
processos bioquímicos vegetais.
Absorção plena em folhas e frutos.

Poliflavonóides
•

•
•
•

Auxilia no transporte do macronutriente magnésio para o interior da
planta.
Possui ação Bactericida, fungistática e antioxidante.
Possui ação indutora de resistência sistêmica.
Reduz a atratividade das plantas pulverizadas para o ataque de insetos
mastigadores.

Recomendação e Dosagem
Ecofol Magnésio é recomendado em adubações foliares de todas as
culturas comerciais como fonte de nutrientes. Pode ser aplicado com outros
fertilizantes e defensivos agrícolas. Consultar tabelas de dosagens para o
correto manejo do produto.

Agricultura Orgânica
Insumo apropriado para uso na produção orgânica.
condicionada aos critérios de cada regulamento orgânico.

Utilização

Garantias (Nutrientes Solúveis em água)
Magnésio (Mg)
Carbono Orgânico Total
Densidade
pH

5,13 %
6,3 %
1,18
6,2

Armazenagem
Armazenar em local seco, ventilado e coberto. Agite bem antes de usar.

Apresentação
Frascos de 1 litro, galões de 5 e 20 litros.
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