Fertilizante Fosfatado

ROCAFEED
INSUMOS AGRÍCOLAS E LOGÍSTICA

A RocaFeed Insumos LTDA. buscou produzir um fertilizante fosfatado que seja perfeitamente
adequado as exigências do Fósforo das nossas principais culturas, conciliado com nossas
exigências de solo e clima.

origem

vantagens

O produto é de origem sedimentar,
formado em ambientes marinhos,
pela deposição de restos de conchas
(esqueletos), microrganismos,
precipitação química, submetidas ao
processo de aquecimento e
compactação, o que confere
características únicas em relação as
demais fontes de Fósforo.

Exerce efeitos promotores de crescimento através
da criação de um ambiente saudável para o
aprofundamento das raízes das plantas,
diferentemente dos adubos inorgânicos de origem
química, que apresentam alto índice de acidez
tornando-se acidiﬁcante do solo, exercendo um
efeito inibidor ao desenvolvimento das raízes;

características
do produto
Nos solos encontramos o Fósforo
nas formas orgânicas e inorgânicas.
O FosBio é um organofosfatado, com
características fósseis, associando
fuvatos e enzimas biológicas,
apresentando alto índice de P2O5.

Contribui, através do favorecimento de maior
população microbiana e o restabelecimento da
microbiologia no solo;
Fornece contínuo suprimento de Fósforo com
mínimo de exposição aos diferentes mecanismos
de ﬁxação, inclusive o fosforo retido na argila;
Apresenta alta capacidade de Troca de Cátions
(CTC) potencializando sua eﬁciência;
Pela formação de quelatos orgânicos, melhora a
nutrição das plantas em micronutrientes;
Reduz a toxidez de pesticidas e outras substâncias.

recomendação
de uso
De acordo com as recomendações
técnicas do Engenheiro Agronômico
da propriedade, o produto pode ser
aplicado a lanço ou no plantio;
É recomendado para as anuais e
perenes, na adubação de manutenção,
fosfatagem do solo, formação e
recuperação de pastagens e ﬂorestas,
hortifrutigranjeiros, misturas com NPK
e fabricação de Organomineral;
O FosBio, resultado da inoculação de
um pool de microrganismos que tem
como função a supressão de
nematoides, solubilização de fósforo da
argila, e indução do sistema radicular.
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* solubilização total do fósforo em até 120 dias

