A ICL Oferece Soluções em Fertirrigação,
Aplicação Foliar e Produtos de Liberação
Controlada para Todas as Culturas do Brasil.
Where need take us

Referência de Nutrição em
Viveiros, Principalmente Substratos
O Osmocote possui uma inigualável constância na liberação, uniformidade
de grãos e consequente excelentes resultados de crescimento e
homogeneidade das plantas.

Osmocote Mini Prill: 19-06-10 (3-4M)
Osmocote Mini Prill: 18-05-09 (5-6M)
Osmocote Plus: 15-09-12 + Micros (3-4M); 15-09-12 + Micros (5-6M)
Osmocote Plus: 15-09-12 + Micros (8-9M); 15-09-12 + Micros (12-14M)

Agrocote E-Max
Tecnologia de ponta, é a quinta geração de polímeros. Inibe lixiviação e volatilização, reduz número de operações
e possui polímero resistente a impactos. Agrocote E-Max possui cobertura flexível e delgada, com isso, maiores
concentrações de nitrogênio:

41-00-00 | 42-00-00 | 43-00-00 | 44-00-00

Potássio Recoberto com Resina

Fósforo Recoberto com a
Tecnologia Osmocote

Agrocote 00-00-55 e Agrocote 00-00-56

Agrocote 09-47-00

Agroblen® é oferecido em inúmeras formulações. É um mix de produtos
de diversas tecnologias exclusivas da ICL, podendo ser 100% recobertos.
Pode conter produtos de longevidades diferentes: totalmente “cote” ou
“cote” + convencional.

Agroblen Starter: 13-25-05 + Micros
Agroblen Balanced: 14-11-11 + Micros
Agroblen Finisher: 14-07-22 + Micros
Agroblen: 20-20-10
Agroblen: 17-17-17
Agroblen: 10-10-30

Fertilizantes Especiais Individuais
KCI Fru Grade®
(00-00-61,5) Cloreto de Potássio branco purificado para fertirrigação e
blends de alta pureza. Solubilidade 340 g/L; pH = 6,8; CE = 1,67 mS/cm.

NovaMAP®
(12-61-00). Fosfato monoamônico totalmente solúvel. Solubilidade 370 g/L;
pH = 4,7 com forte poder tampão; CE = 0,86 mS/cm.

PeaK® (MKP)
(00-52-34). Fosfato monopotássico totalmente solúvel. Solubilidade 220
g/L; pH = 4,5 com forte poder tampão; CE = 0,7 mS/cm.

PeKacid®
(00-60-20). Novo fertilizante patenteado pela ICL baseado em Ácido
Fosfórico dessecado na versão sólido-solúvel em pó cristalino estabilizado
em mistura com MKP. Especial para uso com águas alcalinas, duras
com forte poder neutralizante de Bicarbonatos. Pode também ser
usado para limpeza de sistemas de irrigação. Alta solubilidade 700
g/L; pH muito ácido = 2,2 com forte poder tampão; CE = 1,4 mS/cm.

Magnific®
(11-00-00 + 9,3 Mg) Nitrato de Magnésio. Para estimular a formação de
clorofila otimizando a capacidade de fotossíntese (efeito esverdeador) sendo
também ativador enzimático na maturação. Solubilidade 2500 g/L; pH = 5,6;
CE = 0,9 mS/cm. Apresenta sinergismo com a aplicação foliar de Nutrivant®

Polissulfato - LANÇAMENTO MUNDIAL
48% SO4, 14% K2O, 4% Mg, 12% Ca
Mineral natural que contém enxofre, sulfato de Potássio, Sulfato de Cálcio e
Sulfato de Magnésio para uso como granulado de solo. Combinação perfeita
para enriquecer fórmulas e ou aplicação direta. Apresentação em grânulos
ou pó. Inovação, versátil e único. Fácil absorção, por sua solubilidade total ao
longo de algumas semanas em solo úmido. Produto Natural.

Nutrivant: Aplicação Foliar
Fertilizantes foliares chamados de Nutrivant® são ESPECIAIS por conterem
nas formulações um aditivo patenteado de liberação lenta que PROMOVE
LONGO PERÍODO DE PENETRAÇÃO (LPP) na folha, chamado de FertiVant
(FV). Este aditivo é exclusivo do grupo ICL.

Fórmulas NPK + Forte Coquetel de Micros com cátions quelatados
(Fe, Mn, Cu, Zn) + B + Mo:

NutriVant

09-09-39 + 0,6Mg. Contém vários micros nutrientes com ênfase em B e Fe.
06-16-36+1Mg + Micros. Com ênfase em Mn.
10-10-30+0,6Mg + Micros. Produto com ênfase em Mn e B.
BRIX 03-30-30 + Micros. Recomenda-se aplicar junto com o produto
Magnific (Nit. Mg). Aplicado na pré- maturação potencializa a capacidade
da planta de fazer acúmulo de açúcares.
04-40-10 + Micros. Fórmula que contém coquetel de Micros, desenvolvido
especialmente para a soja.

Aplicação Foliar ou Fertirrigação
NovAcid®
10-10-40 baseado em Nitrato de Potássio + PeaKacid com pH TAMPÃO de 3,3.

Fertirrigação
NovaNPK

Misturas de matérias primas solúveis de alto padrão para uso via
fertirrigação. Podem ser usados junto com NovaMAP, PeakMKP, Magnific®,
Nitrato de Potássio,etc. Contém um coquetel de 6 micros com Fe, Mn, Zn e
Cu na forma de quelatos de EDTA, mais B e Mo na forma de sais.
NovaNPK 15-30-15+0,6Mg+Micros.
Solubilidade 400 g/L; pH = 4,6 com forte poder tampão; CE = 0,92 mS/cm.
NovaNPK 19-19-19+0,6Mg+Micros.
Solubilidade 400 g/L; pH = 4,6 com forte poder tampão; CE = 0,86 mS/cm.
NovaNPK 16-08-32+0,6Mg+Micros.
Solubilidade 400 g/L; pH = 5,2 com forte poder tampão; CE = 0,96 mS/cm.

Where need take us
A ICL (Israel Chemicals Ltda) é uma empresa global que atende às necessidades essenciais da
humanidade, produzindo e fornecendo produtos à base de minerais funcionais primordialmente
para a agricultura, alimentos e especialidades industriais. A ICL está entre as maiores produtoras
de potássio no mundo, atuando também com minas de fósforo. É proprietária da DSW e ROTEM,
em Israel, Everris (antiga Scotts, líder em tecnologia para fertilizantes de liberação controlada),
Amega Science, na Inglaterra, Fuentes, na Espanha, e Fosbrasil, produtora de ácido fosfórico grau
alimentício. Produtos: NovaMAP, Peak MKP, rochas fosfóricas, nitrato de magnésio (Magnific) e
Polissulfato (novo produto). Especialista em fertirrigação e nutrição foliar.

(11) 2155-4500
www.iclfertilizers.com

