
Nutrição completa e
balanceada para PALMEIRAS



Embalagens: 400g, 3kg, 10kg e 25kg

FORTH Palmeiras é um fertilizante completo e 
balanceado, utilizado para fornecer, comple-
mentar e repor os nutrientes que suas palmei-
ras necessitam.
Sua formulação balanceada, com elementos 
solúveis e de alta qualidade, que chegam rapi-
damente às raízes da planta, proporciona um 
resultado rápido, favorecendo a coloração e 
produção de frutos, além de ser rica em Mg 
(Magnésio). 
Palmeiras apresentam comumente deficiências 
em Mg (Magnésio),  elemento este que atua na 
constituição da molécula da clorofila. A clorofila, 
além de promover o aumento do metabolismo 
da planta e consequentemente acelerar seu de-
senvolvimento, atua reconstituindo a coloração 
das folhas das palmeiras, deixando-as mais 
verdes e saudáveis.

Qualidades que fazem do FORTH Palmeiras
o fertilizante mais indicado pelos profissionais
da área:

Completo e balanceado com todos os

nutrientes que a planta necessita.

Solúvel, para atingir as raízes das plantas.

Resultado rápido e duradouro.

Prático e de fácil aplicação.

Não faz sujeira em sua aplicação.

Formulação rica em Mg (Magnésio)

Vasos ou 
Irrigação A cada 15 dias

10 g / litro

de água

A Lanço

Aplicar ao redor da planta a
uma distância mínima de 25 a

50 cm do tronco, formando
um círculo, e molhando muito

bem em seguida.

A cada 90 dias

FREQUÊNCIA

Regar a terra conforme o
tamanho do vaso ou
tamanho da planta

ATENÇÃO!  Após a aplicação do FORTH PALMEIRAS, é indispensável regar imediatamente,
para que seja absorvido pelo solo, atingindo rapidamente as raízes, evitando assim a

queima das plantas.  EVITAR APLICAÇÃO NAS HORAS MAIS QUENTES.

50 a 100g 
(1 a 2 copos plásticos

de café) / metro de
altura de tronco
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Níveis de garantia

Natureza Física: Farelado (mineral misto)


