
Mais cores e formas na 
sua máxima expressão.



Flores bonitas são resultado de dedicação, harmonia e conhecimento.

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

É o fertilizante especial para sua 
rosa do deserto.

 Prático e de fácil aplicação.

 Alta solubilidade e mobilidade no solo, 

atingindo as raízes rapidamente.

 Nutrição balanceada, equilíbrio perfeito.

 Fortalecimento da planta para as floradas.

 Favorece o desenvolvimento genético da planta.

 Floradas mais abundantes.

 Maior duração das flores.

 Cores mais vivas e expressivas.

A FORTH Jardim formulou, especialmente 
para sua Rosa do Deserto, um produto de alta 
qualidade, com nutrientes balanceados e 
altamente solúveis, que proporcionam o 
melhor desenvolvimento estrutural e vegetati-
vo. O resultado são flores bonitas e vistosas, 
com cores vibrantes.

Por ser um fertilizante completo, com macro-
nutrientes e micronutrientes, FORTH Rosa do 
Deserto favorece a genética da planta no 
momento da formação das flores, que assim, 
terão cores e formas na sua máxima expres-
são.

FORTH Rosa do Deserto foi desenvolvido para 
dar a você que se dedica às rosas do deserto e 
aprecia sua beleza, a certeza de ter sempre 
plantas sadias, com flores abundantes e de 
colorido todo especial.

Flores bonitas são resultado de dedicação, 
harmonia e conhecimento.

Vasos,
Forrações e
Jardineiras

10 g (1colher de
sobremesa) diluir

em 2 litros de água.
Semanal

A cada 15 dias
50 g (1copo plástico

de café) m²
Canteiros
e Flores

Regar a terra conforme
o tamanho do vaso/
jardineira / canteiro.

Espalhar sobre a terra ao
redor da planta, evitando o

contato com o caule e folhas

RECOMENDAÇÕES DE USO:

FREQUÊNCIA

Embalagem: 400g
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ATENÇÃO!  Após a aplicação no modo sem diluição, 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.

www.forthjardim.com.br

Níveis de garantia

10%

16%

13%

16%

12%

2%
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10%

Sulfato (SO4) Total

Boro (Total)

Cobre (Total)

Ferro (Total)

Manganês (Total)

Molibdênio (Total)

Zinco (Total)

3 %

0,06%

0,05%

0,22%

0,10%

0,005%  

0,2%

Natureza Física: Farelado (mineral misto)

Nitrogênio (total)

Fósforo (sol. CNA + Água)

Fósforo (Sol. Água)

Fósforo (total)

Potássio (sol. Água)

Cálcio (total)

Magnésio (total)

Enxofre (Total)


