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Basfoliar® Gold Black é um fertilizante organomineral líquido que apresenta alto teor de Carbono orgânico total e ácidos fúlvicos, 
além do fornecimento de nutrientes especiais que contribuem para o melhor desenvolvimento das culturas. 
Um dos diferenciais do produto é o aporte de Carbono Orgânico Total, que favorece a retenção de água e nutrientes, a formação 
de estruturas no solo, além de potencializar as atividades microbiológicas do solo. Outro grande diferencial do produto é o elevado 
aporte ácidos fúlvicos, o qual apresenta diversos benefícios, dentre eles: alta eficiência de absorção via folha e via solo, solubilidade 
em pH ácido e alcalino e poder de complexação. Basfoliar® Gold Black é um estimulo natural para planta, com eficiência durante 
o todo o desenvolvimento da cultura, possibilitando a aplicação via foliar ou via fertirrgação. Plantas saudáveis, equilibradas e mais 
resistentes a períodos de estresse.

* Demais embalagens sob consulta

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

“Para mais informações sobre a linha de produtos, recomendações e 
programas nutricionais da COMPO EXPERT, consulte o Engenheiro

Agrônomo responsável pela sua região”.

Unidade4 X 5

Litros
5

Litros
20

Basfoliar® Gold BlackBasfoliar® Gold Black

CARACTERÍSTICAS: 

BENEFÍCIOS: 

Aumenta a Capacidade de Troca Catiônica (CTC) do solo;
Melhor aproveitamento da água e nutrientes do solo;
Auxilia na recuperação dos solos salinos;
Potencializa as atividades microbiológicas do solo;
Promove o desenvolvimento do sistema radicular;
Auxilia na assimilação de nutrientes;
Potencializa a fotossíntese;
Ajuda na complexação e na absorção dos demais elementos da calda;
Maior resistência da planta nos períodos de estresse;
Auxilia na recuperação das plantas em condições de estresse;
Incremento da produtividade.

Fornecimento de matéria orgânica, carbono orgânico total, ácidos 
fúlvicos, nutrientes essenciais, entre outros;
Líquido escuro com boa miscibilidade;
Fácil manejo e compatível com a maioria dos produtos fitossanitários;
Agitar o produto antes de usar.

Esquema de fracionamento do material orgânico e das 
substâncias húmicas presentes no solo (Rosa, 1998a).

Substâncias
não-húmicas

Solúvel em todo
intervalo de pH

Ácidos Fulvicos Ácidos húmicos Humina

Insolúvel em todo
intervalo de pH

Insolúvel em ácido e
Solúvel em alcalino

Material orgânico
do solo

Fracionamento baseado na solubilidade em meio aquoso

Variação nas características das frações
Diminuição do peso molecular, Diminuição do conteúdo de 

carbono, Aumento do conteúdo de oxigênio, Aumento da 
acidez e CTC, Diminuição do conteúdo de Nitrogênio.

Substâncias
húmicas

TEORES TOTALMENTE SOLÚVEIS EM ÁGUA

p/p p/v

N 2,3% (29,9 g/L)

P2O5 1,2% (15,6 g/L)

K2O 1,5% (19,5 g/L)

Mg 1,0% (13,0 g/L)

Carbono 
Orgânico Total

18% (234,0 g/L)

Ácidos Fúlvicos 27,5% (357,5 g/L)

Ácidos Húmicos 1,5% 19,5 g/L)

Densidade a 
20º C

1,30 g.cm-³

GARANTIAS E ESPECIFICAÇÕES:

Condutividade na Solução

Conc. 1,78 g/L

CE (25ºC) 13,4 mS/cm

Fertirrigação Foliar Fertirrigação Foliar


