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CATÁLOGO
TÉCNICO

CONDICIONADOR DE SOLOS – CLASSE B
REGISTRO MAPA Nº: SP 81365 10001-0

O Condicionador de Solos Classe B foi desenvolvido para atuar no plantio e manutenção das plantas, como 
forma de proporcionar uma melhora nas características dos solos.

Benefícios proporcionados com uso do Condicionador de Solos:
• Aumento gradativo da capacidade de troca de cátions (CTC) do solo, que possibilita a melhor disponibilidade dos 

nutrientes para as plantas;
• Aumento da capacidade de retenção de água pelo solo;
• Melhoria na estrutura do solo, favorecendo o desenvolvimento das raízes.

Embalagem 
Embalagens de 5 e 20 kg.
Produto a granel

Recomendações de uso: sempre seguir as orientações de um responsável técnico.

Culturas Perenes: no plantio, aplicar diretamente nos berços das plantas em quantidade de 2 a 5 kg do produto 
por muda. Para manutenção das culturas, aplicar em conjunto com a adubação na quantidade de 5 kg por planta.

Culturas anuais: aplicar de 5 a 10 toneladas por hectare ou conforme resultado da análise do solo.

Hortaliças: aplicar de 2 a 5 kg por metro quadrado de canteiro, misturando o produto com o solo.

Gramados: para o plantio, aplicar de 5 a 10 kg por metro quadrado, incorporando ao solo. Para manutenção de 
gramados, utilizar 5 kg por metro quadrado, aplicados em cobertura da grama.
* O produto pode ser utilizado em conjunto com aplicações de fertilizantes e corretivos.

Precauções: impróprio para alimentação humana e animal.

Forma de Aplicação: via solo

Forma de Armazenagem: manter em local seco e sem contato direto com o solo.

Produto sem especificação granulométrica

Composição: cinzas, lodo orgânico, resíduos orgânicos de preparo de refeições, resíduos orgânicos de podas,
resíduos orgânicos de comércio de produtos vegetais.

Produzido por:
Ecomark Indústria e Comércio de Fertilizantes Especiais Ltda.
Registro do Estabelecimento no MAPA: EP 81365-6
CPNJ: 10.976.936/0001-06

Rodovia do Açúcar (SP 308), km 108 - Elias Fausto/ SP - CEP: 13350-000

CTC - Capacidade de trocas catiônicas (mmol/kg)  200

CRA - Capacidade de retenção de águas (%)   60

Garantias mínimas


