
Catálogo 
de Produtos Linha Completa de Fertilizantes 

Especiais 100% Líquidos



Qualidade, tecnologia e inovação: Amazon AgroSciences é 

garantia de excelência em nutrição de plantas. Desenvolve, fabrica 

e comercializa fertilizantes líquidos

de última geração para as mais diversas culturas dos mercados 

brasileiro e latino-americano.

Com fertilizantes desenvolvidos para diferentes tipos de cultivos, a 

Amazon AgroSciences trabalha sob os pilares

do profissionalismo, da inovação e da sustentabilidade para 

garantir as melhores opções para fertirrigação e adubação foliar e 

hidroponia. Assim, marcamos presença nas principais culturas do 

país.

Situada no estado de São Paulo, desde 2007, a Amazon 

AgroSciences vem trabalhando para proporcionar a melhor 

experiência em nutrição de plantas para todo o Brasil e América 

Latina; voltados para todas as culturas, os fertilizantes da marca 

são fluidos, soluções e suspensões, o que garante facilidade 

de aplicação e uma melhor absorção por parte das plantas. 

Além disso, todos os fertilizantes são altamente concentrados, 

proporcionando economia. Para o desenvolvimento dos 

fertilizantes, a Amazon AgroSciences conta com laboratório de 

pesquisa e fabricação próprios.

Somos qualidade, somos tecnologia

somos Amazon AgroSciences.

Associado



Os fertilizantes da Amazon AgroSciences se destacam no mercado devido a 3 características importantes:

Fertilizantes líquidos: isso garante melhor absorção de nutrientes pela planta, bem como maior facilidade de manuseio do produto 

por parte do agricultor.

Fórmulas ideais: contamos com grande variedade de formulações pensadas no melhor desenvolvimento das plantas, inclusive 

levando em conta o pH ideal para melhor aproveitamento dos nutrientes.

Alta concentração: nossos produtos são altamente concentrados, precisando de pequenas quantidades para uma nutrição ideal.

Conheça nossos fertilizantes e tenha a experiência de melhorar sua produção agrícola com o mais alto nível de qualidade.

A MELHOR ESCOLHA EM FERTILIZANTES



FERTILIZANTES FOLIARES MINERAIS

• Rico em Potássio
• pH neutro, possibilitando mistura com 

defensivos
• Maior doçura e peso da fruta

SPLENDOR

• Fertilizante diferenciado, com 10% de 
Ferro e 30% de Fósforo

• Formulado para corrigir deficiências

• Coquetel de micronutrientes
• Corrige e mantém níveis nutricionais

• Produzido à base de nitratos, 
micronutrientes quelatados com EDTA

NUTRIFLORA MIXVIVIANITA

DESTAQUES



Fert Zinco é uma solução de Nitrato de Zinco, responsável por 
fornecer Nitrogênio e Zinco, via foliar. Resposta rápida para 
suprir necessidades de Zinco na planta.

FERT ZINCO

Fert Ca é uma solução de Nitrato de Cálcio, responsável por 
fornecer Nitrogênio e Cálcio, aplicado via foliar. Resposta rápida 
para suprir necessidades de Cálcio na planta.

FERT Ca
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Fert Mag é uma solução de Nitrato de Magnésio, responsável por 
fornecer Nitrogênio e Magnésio via foliar. Resposta rápida para 
suprir necessidades de Magnésio na planta.

FERT MAG

Nutriflora Mix é um fertilizante à base de nitratos, desenvolvido 
para suprir a demanda de micronutrientes e/ou corrigir 
deficiências nutricionais em micronutrientes das plantas.

NUTRIFLORA MIX

Fert Manganês é uma solução de Nitrato de Manganês, 
responsável por fornecer Nitrogênio e Manganês, aplicado via 
foliar. Resposta rápida na correção de deficiências e manutenção 
dos níveis adequados desses elementos.

FERT MANGANÊS



Kicellum Cobre é um fosfito de Cobre utilizado para ajudar a 
promover as defesas naturais das plantas, fortalecendo raiz, caule 
e flores contra o ataque de fungos. Além disso, fornece Cobre, 
elemento fundamental na viabilidade do pólen da flor.

KICELLUM COBRE

Kicellum 30-20 é um fosfito de Potássio que ajuda a promover 
as defesas naturais das plantas, fortalecendo raiz, caule e flores 
contra o ataque de fungos. Fornece também Potássio, que atua 
incrementando o Brix (açúcares) e qualidade do fruto.

KICELLUM 30-20

Kicellum Mag é um fosfito de Magnésio utilizado para promover 
as defesas naturais das plantas, fortalecendo raiz, caule e flores 
contra o ataque de fungos, além de ser fornecedor de Magnésio, 
vital na fotossíntese.

KICELLUM MAG
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Kicellum 40-20 é um fosfito de Potássio que ajuda a promover 
as defesas naturais das plantas, fortalecendo raiz, caule e flores 
contra o ataque de fungos. Fornece também Potássio, que atua 
incrementando o Brix (açúcares) e a qualidade do fruto.

KICELLUM 40-20

É um fosfito de Cálcio que ajuda a promover as defesas naturais 
das plantas, fortalecendo raiz, caule e flores contra o ataque de 
fungos. Além disso, fornece Cálcio, elemento vital na fertilização 
da flor e na qualidade do fruto.

KICELLUM CÁLCIO



Solumag é indicado para fornecimento de Magnésio e Enxofre, 
fundamentais na manutenção da produção, pois o Magnésio 
faz parte da molécula de clorofila.

SOLUMAG

4S Mix é um fertilizante à base de sulfatos, desenvolvido para
suprir a demanda de micronutrientes das plantas e
corrigir deficiências. Uso via foliar.

4S MIX

Nutriflora CoMo é utilizado para aumentar o aproveitamento
do Nitrogênio que já está dentro das plantas, resultando em
aumento de produção.

NUTRIFLORA CoMo

Calbium Boro corrige a deficiência de Boro nas plantas,
evita a má formação de frutos e melhora Brix (açúcares) e
sua qualidade, bem como melhora a fecundação
das flores.

CALBIUM BORO
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Utilizado como fonte de Ferro via foliar, corrige e previne 
deficiências deste elemento e fornece Fósforo às 
plantas.

VIVIANITA

Splendor é concentrado em Potássio, com pH neutro, 
o que permite misturas com defensivos e outros 
fertilizantes.

SPLENDOR

NS Plus 25 é um tiossulfato de Amônio, composto de 
Nitrogênio Amonical e alto teor de Enxofre.
Utilizado para a produção de aminoácidos e clorofila.

NS PLUS 25



FERTILIZANTES FOLIARES MINERAIS

• Incrementa o crescimento de plantas e 
aumenta o volume radicular

• Incremento da capacidade fotossintética
• Reduz o estresse e evita queda

na produção

SEAGRASS

• É um fertilizante foliar contendo 
Magnésio e Enxofre, micronutrientes 

balanceados agronomicamente;
• Contém Algas Marinhas 
(Ascophyllum nodosum)

• Contém Cálcio, Magnésio, Boro e
extrato de algas marinhas

• Utilizado para fixação da floração e
melhora da qualidade do fruto

BIO BLOOMORGANIC MICROS

DESTAQUES

• 



SEAGRASS é um fertilizante à base de algas marinhas do gênero Ascophyllum nodosum.
1. Fonte de matéria prima para uso em fertilizantes foliares ou via solo;
2. Incrementa o crescimento de plantas e aumenta o volume radicular;

3. Incrementa a capacidade de síntese hormonal, equalizando o balanço entre auxinas e citocininas;
4. Incremento da capacidade fotossintética;

5. Reduz o estresse e evita queda na produção.

DESTAQUE

compostos naturaiscompostos naturaiscom
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Aminophit é um fertilizante utilizado para incrementar 
a floração, a fixação e o calibre dos frutos. Também 
incrementa o teor de açúcares dos frutos. 
Contém 7% de aminoácidos e 2% de extrato de algas.

AMINOPHIT

Organic Micros é um coquetel de micronutrientes
enriquecido com 3% de extrato de algas marinhas.
Este fertilizante proporciona micronutrientes de rápida 
absorção e aminoácidos para as plantas.

ORGANIC MICROS

Bio Bloom é um fertilizante foliar fornecedor de Cálcio,
Magnésio e Boro. Contém extrato de algas marinhas do 
gênero Ascophyllum nodosum e é utilizado para fixação 
da floração e melhora da qualidade do fruto.

BIO BLOOM

Fórmula com Nitrogênio, Boro, Manganês e Zinco. Alta 
concentração de aminoácidos e extratos de algas marinhas. 
Estimula a eficiência metabólica da planta e a produção de 
açúcares.

METHAMIN

Contém Fósforo e Potássio balanceados para dar energia, 
acelerar a maturação, a qualidade e açúcares dos frutos. 
Seus compostos naturais provenientes de algas marinhas, 
estimulam a eficiência dos processos metabólicos na planta.

SPRINTER K

Fertilizante foliar de alta penetração, é excelente no 
suprimento dos elementos NPK e rico em aminoácidos e 
extrato de algas marinhas Ascophyllum nodosum. Melhora os 
processos metabólicos das plantas e aumenta a produção, 
sendo recomendado para uso durante as diferentes etapas 
do ciclo das plantas, com o objetivo de estimular a planta a 
melhorar seu desenvolvimento, floração e produção.

AMINO ALGAS 21

compostos naturaiscompostos naturaiscom
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Essa linha de fertilizantes minerais foi desenvolvida para aplicações foliares e sua formulação é composta por algas marinhas do gênero Ascophyllum nodosum e 
aminoácidos, que além de complexar os minerais da fórmula, são componentes orgânicos poderosos na ação fitoestimulante das plantas.

compostos naturaiscompostos naturaiscom

Magna 36 é um fertilizante equilibrado, com 12% de 
Nitrogênio, 12% de Fósforo e 12% de Potássio. Os 
componentes dessa fórmula fazem deste fertilizante 
um aliado poderoso para equilibrar a planta em qualquer 
época e fase fenológica.

MAGNA 36 Com 15% de Nitrogênio, 5% de Fósforo e 15% de Potássio, 
contém algas marinhas do gênero Ascophyllum nodosum e 
aminoácidos, os quais são componentes orgânicos poderosos 
na sua ação fitoestimulante nas plantas. Sua formulação 
faz deste fertilizante um poderoso aliado para nutrir a planta 
nas épocas de alta demanda para formação de aminoácidos, 
épocas de alto consumo de energia, como na floração, 
formação de novos brotos, frutição, etc.

MAGNA 35

Magna 40 é um fertilizante altamente concentrado em Nitrogênio e 
Fósforo, contém 20% de N e 20% de P2O5. Sua formulação faz
deste fertilizante um aliado poderoso para as épocas de formação 
de raiz e crescimento das plantas.

MAGNA 40Magna Grown é um fertilizante altamente concentrado 
em Nitrogênio (20% N), contendo também 8% de P2O5 e 
8% de K2O. Essa fórmula é uma poderosa aliada para as
épocas de formação de raiz e crescimento das plantas ou 
em plantas adultas, quando é necessário dar altos níveis 
de Nitrogênio para formação de proteína, sem descuidar 
o Fósforo e o Potássio.

MAGNA GROWN

MAGNA
Linha



KROOTER é um fertilizante que nutre com NPK e contém na sua formulação óleos vegetais que evitam a evaporação das gotas 
pulverizadas, diminui a tensão superficial e melhora o espalhamento, aumentando assim a eficiência na absorção dos nutrientes.

À base de ácido fosfórico grau 
alimentício, AQUADOWN regula o 
pH das caldas, acidificando-as com 
a finalidade de que os ingredientes 
ativos inseridos nelas tenham a 
resposta desejada.

AQUADOWN
Regula o pH de águas ácidas e 
eleva o pH das caldas para que os 
ingredientes ativos inseridos nelas 
tenham a resposta esperada.

KICELLUM
Além de nutrir as plantas com 
Nitrogênio e Fósforo, AD FLASH 
melhora a qualidade da calda, 
eliminando suas características 
indesejáveis, possuindo:
1. Antideriva
2. Antiespumante
3. Diminuição da tensão superficial
4. Acidificante (regulador de acidez)
5. Poder tampão

AD FLASH
Melhora a qualidade da calda, 
eliminando suas características 
indesejáveis, possuindo:
1. Forte ação antideriva
2. Antiespumante
3. Diminuição da tensão superficial

FLY AD FLASH



KROOTER é um fertilizante que nutre com NPK e contém na sua formulação óleos vegetais que evitam a evaporação das gotas 
pulverizadas, diminui a tensão superficial e melhora o espalhamento, aumentando assim a eficiência na absorção dos nutrientes.

DESTAQUE



FERTILIZANTES FOLIARES 
ORGANOMINERAIS

• Estimula as plantas a produzirem mais 
flores férteis, incrementando a produção

• Evita aborto floral
• Ajuda na recuperação de plantas 

estressadas

OURO PRETO PLUS

• Possui extrato de algas marinhas do 
Atlântico Norte, ricas em aminoácidos e 

hormônios naturais
• Possui ácidos fúlvicos e Carbono Orgânico

• Alto incremento de produtividade

• Alta concentração de Cálcio e Carbono 
Orgânico

• Aumenta número de frutos, incremento 
de Brix e peso do fruto

CALCIUM ULTRAPOWER CROP

DESTAQUES



Incrementa a fecundação das flores e fixação dos frutos.
• Frutos de maior calibre e Brix
• Evita má formação de frutos
• Contém extrato de algas e Carbono Orgânico

BORUM PLUS

É um fertilizante que induz a planta a produzir defesas 
naturais contra ataques de diversos fungos. Sua formulação  
contém Cálcio, Magnésio e Carbono Orgânico. Seu uso 
periódico é aconselhado para manter plantas fortes e 
saudáveis.

BIOPHOS PLUS FE
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Ouro Preto Plus é indicado para todas as culturas para 
uso foliar. É estimulante dos processos metabólicos e 
desestressante. Promove aumento de açúcares nos frutos, 
proporciona um maior e melhor desenvolvimento radicular 
e maior absorção de nutrientes. Apresenta alto teor de 
Carbono Orgânico, que minimiza o efeito nocivo de herbicidas 
aplicados diretamente às culturas. É quelante natural dos 
elementos e contém em sua formulação aminoácidos e 
extrato de algas Ascophyllum nodosum.

OURO PRETO PLUS

Big Frut tem a característica de ajudar na qualidade final
do fruto, aumentando seu teor de açúcares e seu peso. É
importante sua utilização em cultivos altamente exigentes em
Potássio. Big Frut proporciona à planta energia, rápida 
absorção do Potássio, incremento na fotossíntese e ajuda na 
recuperação das plantas sob estresse.

BIG FRUT

Fertilizante organomineral foliar com alta concentração de 
Cálcio e Carbono Orgânico. Aumenta o número de frutos, 
incremento de Brix (açúcares) e seu peso. Proporciona maior 
vida pós-colheita e contém extrato de algas marinhas.

CALCIUM ULTRA
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É uma fonte solúvel para aplicação foliar com alta concentração 
de Cobre, Nitrogênio e Carbono Orgânico e de fácil e rápida 
assimilação por ser quelatado com EDTA. Tem como 
característica principal corrigir as deficiências de Cobre.

BIO COPPER

Bio Manganês contém Nitrogênio e Carbono Orgânico e
corrige as deficiências de Manganês nas plantas. O Manganês
participa na distribuição de hormônios de crescimento, acelera
a germinação e a maturação e proporciona maior resistência 
à seca.

BIO MANGANÊS

BIO ZINCO
Bio Zinco, devido à sua fácil absorção pelas folhas, corrige
deficiências características da falta de Zinco, como folhas
pequenas e entrenós curtos. Também contém Carbono 
Orgânico, que estimula o aumento do teor de açúcares e 
disponibiliza energia de forma imediata para as plantas.



POWER CROP é um fertilizante organomineral fluido para uso foliar, com alta concentração de Carbono Orgânico, ácidos fúlvicos, 
extrato de algas e macronutrientes equilibrados agronomicamente para proporcionar um incremento efetivo de produção. Este fertilizante 
é quelatado naturalmente, proporcionando à planta energia, maior produtividade e incremento na fotossíntese. Além disso, ajuda também 

na recuperação do metabolismo das plantas submetidas a estresse severo, otimizando a absorção de outros fertilizantes minerais 
adicionados na mistura.

DESTAQUE



BLEND 255 é o fertilizante foliar de última geração, resultado de profunda pesquisa em nutrição de plantas, resultando em um 
fertilizante com um ótimo equilíbrio nutricional de macro e micronutrientes. Contém compostos orgânicos fundamentais para otimizar 

a resposta metabólica das plantas em cada fase fenológica. BLEND 255 corrige deficiências de micronutrientes.

DESTAQUE



Fertilizante foliar organomineral com alta concentração de Carbono Orgânico, quelatado com aminoácidos, contém macronutrientes 
em fórmula equilibrada para uma adequada nutrição das plantas. Possui em sua formulação aminoácidos especiais, que trabalham 
no fortalecimento das plantas e promovem a desaglomeração das colônias bacterianas resultando na liberação da seiva. Dessa 
forma, a planta infectada volta a se alimentar, além de aumentar suas defesas naturais contra o ataque das bactérias.
 O GRANBLACK é um produto sustentável que reduz a queda de fruto, nutre a planta, evita o estresse oxidativo e auxilia no manejo 
do Greening. É um fertilizante único no mercado, produto de pesquisa desenvolvida pelo CIACAMP, do Centro de Citricultura Sylvio 
Moreira, formulado especialmente pela Amazon Agrosciences e patenteado pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC).  

ENTRE PRODUTIVIDADE E LONGEVIDADE, FIQUE COM AMBOS.

DESTAQUE



FERTILIZANTES MINERAIS VIA FERTIRRIGAÇÃO, 
SOLO E HIDROPONIA

• Alta concentração de Fósforo de rápida 
assimilação

• Corrige deficiências rapidamente

LIQUID PHOS

• Fertilizante completo, com todos os
nutrientes necessários

• Usado em todas as fases de vida da
planta

• Poderoso fornecedor de Fósforo
• Alta absorção de Fósforo pela planta

NORTHOFOSPLANTA 100

DESTAQUES



Orquidium 100 foi desenvolvido como fertilizante para uso na 
produção e/ou manutenção de diferentes variedades de orquídeas. 
Os componentes do Orquidium 100 são de alta qualidade: 
micronutrientes quelatados com EDTA e fórmula acidificada com 11 
nutrientes. É um fertilizante completo.

ORQUIDIUM 100

O Liquid Phos é um fertilizante líquido altamente concentrado 
em Fósforo. Além disso, contém Nitrogênio, um componente 
fundamental das proteínas. O Fósforo, por sua vez, é um 
elemento regulador de diversas sínteses e transferente de 
energia, além de ter função estrutural.

LIQUID PHOS
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Sua fórmula acidificada é composta por 11 nutrientes, sendo que seus 
micronutrientes são quelatados com EDTA, fazendo do Planta 100 um 
fertilizante único e completo, com resposta nutricional
muito rápida. Sendo assim, o produtor não precisa fazer diferentes 
misturas de matérias-primas para alcançar um bom resultado. Uso via 
fertirrigação.

PLANTA 100

Os componentes do Citrus 100 são de alta qualidade.
Sua fórmula acidificada é composta por 11 nutrientes, sendo que 
seus micronutrientes são quelatados com EDTA, fazendo do Citrus 
100 um fertilizante único e completo, com resposta nutricional 
muito rápida. Isenta o produtor de fazer diferentes misturas 
de matérias-primas para alcançar um bom resultado. Uso via 
fertirrigação.

CITRUS 100

Complet Fase 1 propicia um melhor desenvolvimento inicial à
planta, atuando no desenvolvimento de raízes, na prefloração
e no desenvolvimento do fruto. Fertilizante balanceado 
agronomicamente, possui Nitrogênio, Fósforo, Potássio e Cálcio.

COMPLET FASE 1

Complet Fase 2 Ca é um fertilizante mineral misto fluido,
à base de Nitrogênio, Potássio e Cálcio. Complet Fase
2 Ca propicia um melhor desenvolvimento e qualidade dos
frutos. Esta fórmula é recomendada na fase de desenvolvimento e 
maturação dos frutos.

COMPLET FASE 2 Ca
Complet Micros é um fertilizante com Nitrogênio, Magnésio, 
Enxofre e formulação balanceada de micronutrientes, os 
quais trabalham na manutenção dos níveis adequados destes 
elementos. Este fertilizante possui EDTA na sua formulação, 
para quelatar os micronutrientes metálicos.

COMPLET MICROS

Complet Fase 2 P é um fertilizante mineral misto fluido, à base 
de Nitrogênio, Fósforo e Potássio. Os elementos balanceados 
nesta fórmula propiciam maior qualidade de fruto e Brix 
(açúcares). Recomendado na fase de desenvolvimento e 
maturação dos frutos.

COMPLET FASE 2 P

LI
N

H
A

 C
O

M
P

LE
T



Fertilizante mineral misto à base de Nitrogênio, Fósforo e 
Potássio. É equilibrado em seus elementos e utilizado na 
manutenção do ciclo inteiro da planta. Contém aminoácidos e 
algas marinhas, proporcionando um melhor desenvolvimento 
e qualidade dos frutos. Ideal para aplicação desde o início da 
ciclo da planta até a maturação dos frutos.

BET7ER

Fertilizante via fertirrigação utilizado para melhorar o calibre
do fruto, além de acelerar a sua maturação. Recomendado para 
ser aplicado durante a época de desenvolvimento e maturação, 
esta fórmula ajuda no aumento de peso e qualidade dos frutos, 
com base em Nitrogênio, P2O5 e K2O.

PHOSKAFER

Nitrex é um fertilizante para uso múltiplo. Contém como elemento
único o Nitrogênio, componente fundamental das proteínas 
(enzimas). O Nitrogênio do Nitrex é formado por Nitrogênio Nítrico, 
que está prontamente disponível, e Nitrogênio Amoniacal, que é 
conhecido como Nitrogênio de reserva, pois precisa ser transformado 
em Nitrogênio Nítrico e assim metabolizado pela planta.

NITREX

O Nitrogênio do A30T é formado por Nitrogênio Amoniacal, Nítrico e 
Orgânico. Os componentes da parte orgânica ajudam na absorção 
mais eficiente do nitrogênio e fornecem energia para a planta 
para aumento de produção. A30T é uma solução verdadeira, com 
elementos que são facilmente absorvidos pelas raízes.

A30T

Os componentes do Equilíbrio são de alta qualidade. Sua fórmula 
acidificada é composta por 11 nutrientes, sendo que seus 
micronutrientes são quelatados com EDTA, fazendo do Equilíbrio 
um fertilizante diferenciado, com resposta nutricional muito rápida. 
O produtor não precisa fazer diferentes misturas de matérias-
primas, pois este é um fertilizante completo. Uso via fertirrigação.

EQUILÍBRIO
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Hidroponic 100 é um fertilizante hidropônico líquido
desenvolvido para hortaliças e outras culturas. Possui
elementos balanceados para uma adequada absorção pelas
plantas e para nutri-las de forma eficiente.

HIDROPONIC 100

Liquid K é um fertilizante para uso múltiplo, podendo ser usado
na fertirrigação. Contém como elemento único o Potássio, 
componente que é fundamental no transporte de açúcares, muito 
importante na época de maior necessidade do elemento pela cultura. 
Liquid K assegura um melhor desenvolvimento e qualidade do fruto, 
garantindo assim uma maior produção.

LIQUID K

Radix é um fertilizante para uso via Fertirrigação. Contém 
Nitrogênio e Fósforo como elementos. O Nitrogênio é um 
componente fundamental das proteínas. O Fósforo é um elemento 
regulador de diversas sínteses, é transferente de energia e tem 
função estrutural.
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NORTHOFOS é um fertilizante que contém alto teor em Fósforo e entrega esse nutriente para a planta de maneira controlada. O Fósforo contido no 
Northofos é totalmente disponível para a planta, requerendo menores doses comparado com fertilizantes convencionais, e é ideal quando a planta 

precisa de altos níveis desse nutriente para crescimento e desenvolvimento de suas raízes.

DESTAQUE



CALCIUM 14 é um fertilizante líquido com alto teor de cálcio de absorção rápida, 14% de Cálcio (194,9 g/L). Desenvolvido para ser aplicado via solo, 
é ideal para ser usado em épocas de formação das raízes, na prefloração, floração, na preparação do fruto e durante o desenvolvimento da planta.

DESTAQUE



FERTILIZANTES ORGANOMINERAIS PARA 
FERTIRRIGAÇÃO E VIA SOLO

• Alto incremento de produção
• Estimula a produção de açúcares

• Mais fotossíntese

FUEL BLACK

• Alto incremento de produção
• Poderoso enraizador

• Alto desenvolvimento da planta
• Maior produtividade

NITRO K ORGÂNICOFUEL BLACK POWER

DESTAQUES
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Fuel Black Power é um fertilizante organomineral fluido com alta concentração de Cálcio e Carbono Orgânico. 
Disponibiliza matéria orgânica com alta capacidade de troca de cátions, fornecendo mais nutrientes para as 
raízes das plantas e favorecendo a atividade microbiológica do solo. A aplicação de FUEL BLACK POWER 
auxilia na recuperação de solos salinos ou com excesso de fertilizantes, favorecendo a retenção de água, a 
estruturação e formação de agregados do solo, proporcionando maior desenvolvimento radicular.

Fuel Black 18,5% é rico em Carbono Orgânico. É desintoxicante natural para plantas com fitotoxidez
ocasionada por excessos de herbicidas (glifosfatos), etc. Recupera solos com excesso de sais,
aumenta a atividade microbiológica do solo e a capacidade de troca catiônica, recupera plantas sob
estresse, promove maior aumento de açúcares nos frutos, proporciona um melhor desenvolvimento
radicular e com maior absorção de nutrientes, além de ser um enraizador. Plantas saudáveis, com
maior vigor, frutos com maior vida pós-colheita e mais resistentes a ataques de pragas e doenças.



AMINO BLACK é um Fertilizante Organomineral, que disponibiliza Fósforo retido nos complexos coloidais, ajuda na recuperação de solos 
salinizados e eleva a quantidade de microrganismos que mineralizam a matéria orgânica. Auxilia no enraizamento, para que a planta 

se desenvolva com maior eficiência. Também influencia no aumento do perfilhamento, pegamento e crescimento do fruto. Além disso, 
promove a produção de componentes que ajudam na fotossíntese. Possui também efeito desintoxicante natural, o que ajuda plantas 

exaustas e intoxicadas a recuperar a vitalidade. 

DESTAQUE



Nitro K Orgânico é um fertilizante organomineral produzido à base de Nitrogênio, Potássio e Carbono Orgânico, que tem como 
característica ajudar no desenvolvimento da planta, aumentar o teor de açúcares e o peso do fruto. O Nitrogênio é um componente 

fundamental das proteínas; já o Potássio, além de trabalhar na qualidade do fruto, desempenha papel fundamental no balanço de cátions 
e ânions e na regulação osmótica.

DESTAQUE



CULTURAS INDICADASGARANTIAS (%P/P)



GARANTIAS (%P/P)

FERT Ca 1,5 8,5 11

FERT MANGANÊS 1,4 5 12

FERT ZINCO 1,48 7 15

FERT MAG 1,32 5,88 5

NUTRIFLORA MIX 1,38 5,35 1,5 3,2 5,57 0,04 0,04

KICELLUM 30-20 1,41 20

KICELLUM 40-20 1,49 20

KICELLUM COBRE 1,23 3

KICELLUM CÁLCIO 1,2 5

KICELLUM MAG 1,23 3

NS PLUS 25 1,33 11 25

SPLENDOR 1,58 35

VIVIANITA 1,8 30 10 5

4S MIX 1,37 1 4,19 4,84 0,17 6,02

NUTRIFLORA CoMo 1,37 10 1

CALBIUM BORO 1,3 10

SOLUMAG 1,28 5 6

SEAGRASS 1,05 2,00

AMINOPHIT 1,2 5 6 0,2 5 2

86

ORGANIC MICROS 1,21 1 1,5 3 0,25 0,5 1 3,47 3

3BIO BLOOM 1,33 6 2 1

METHAMIN 1,15 2,1 0,05 0,1 0,02 6 1

AMINOALGAS 21 1,21 7 7 7 3 5

SPRINTER K 1,19 1 8 10 3 3

MAGNA 35 1,29 15 5 15 2,5 2,5

MAGNA 36 1,32 12 12 12 2,5 2,5

MAGNA 40 1,47 20 20 0,5 0,5

KROOTER 1,05 3 3 3

MAGNA GROWN 1,3 20 8 8 0,5 0,5

FERTILIZANTES FOLIARES MINERAIS

PRODUTOS DENS. N P2O5 K2O Ca Mg Mn Zn Cu Fe B S Mo Co COT AMINO ALGAS

RETARD 1,16 1,2 1 4

FERTILIZANTES MINERAIS VIA FERTIRRIGAÇÃO, SOLO, HIDROPONIA

PRODUTOS DENS. N P2O5 K2O Ca Mg Mn Zn Cu Fe B S Mo Co COT AMINO ALGAS

FERTILIZANTES FOLIARES ORGANOMINERAIS

PRODUTOS DENS. N P2O5 K2O Ca Mg Mn Zn Cu Fe B S Mo Co COT AMINO ALGAS

FUEL BLACK 1,32 2 1 2 3 18

FUEL BLACK POWER 1,32 2 1 2 5 16 1 2

NITRO K ORGÂNICO 1,25 15 5 4 1

AMINOBLACK 1,35 2 1 2 2 16 7,9 1

FERTILIZANTES ORGANOMINERAIS VIA SOLO E FERTIRRIGAÇÃO

PRODUTOS DENS. N P2O5 K2O Ca Mg Mn Zn Cu Fe B S Mo Co COT AMINO ALGAS

NORTHOFOS 1,26 7,45 24

CALCIUM 14 1,39 14

PLANTA 100 1,3 6,27 1,54 7,43 3,73 0,3 0,02 0,01 0,03 0,05 0,01 0,002

ORQUIDIUM 100 1,2 5,17 5,05 5,85 0,77 0,5 0,021 0,007 0,005 0,021 0,002 0,035 0,004

CITRUS 100 1,33 6,695 1,79 5,966 4,35 0,41 0,021 0,014 0,074 0,053 0,009 0,0027

HIDROPONIC 100 1,28 5,28 3,38 6,6 0,02 0,008 0,002 0,01 0,0018

EQUILÍBRIO 1,31 6,11 2,11 6,11 3,6 0,81 0,029 0,018 0,018 0,105 0,008 0,006

LIQUIDPHOS 1,27 4 30

LIQUID K 1,16 15,5

NITREX 1,28 21 1

RADIX 1,12 3 12

PHOSFAKER 1,18 1 10 10

COMPLET FASE 1 1,22 5 8 4 3

COMPLET FASE 2 Ca 1,21 3 9 3

COMPLET FASE 2 P 1,14 3 3 10

COMPLET MICROS 1.25 3,92 0,09 0,095 0,05 0,25 0,17 5,139 0,043

BET7ER 1,21 7 7 7 0,25 0,1

A30T 1,3 30 1

GRANBLACK 1,35 2 2 2 16 9,4 1,5

BLEND 255 1,35 4,73 1,35 1 2 4 0,03 0,03 0,03 6 0,5 1,91

OURO PRETO PLUS 1,3 1,20 1 1 3 18 2,5 2,5

CALCIUM ULTRA 1,39 13 6 3

BIG FRUT 1,23 10 1 6 1

BIOPHOS PLUS 1,38 1 3 6

BORUM PLUS 1,26 6 6

1

BIO MANGANÊS 1,36 3,3 8 6

BIO ZINCO 1,35 3,2 8 6

POWER CROP 1,32 2 8 2 12 1 5

BIO COPPER 1,34 2 8 6

0,20

0,083

3,82



 

Amazon AgroSciences

A Amazon AgroSciences é uma empresa na vanguarda da tecnologia, pesquisando e desenvolvendo novas formulações com as 

matérias-primas mais amigáveis para o meio ambiente. Também terceiriza a fabricação de fertilizantes minerais e organominerais para 

outras empresas, inclusive com formulações exclusivas.

DISTRIBUIDOR E/OU REPRESENTANTE TÉCNICO:



Localizada na cidade de São Carlos
(capital da tecnologia) no interior

de São Paulo

Av. Ítalo Paino, 170 - Jardim Hikare
São Carlos - SP, Brasil

(16) 3415-7970 | 3201-1955

contato@amazonfertilizantes.com.br

www.amazonfertilizantes.com.br




