
Oxyfertil®

Valorização de seu solo
Fertilização de suas plantas
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Ação imediata
Alta solubilidade do cálcio e magnésio

Alta reatividade e porosidade

Base forte

Textura do solo
Aumento da porosidade do solo

Evita a compactação do solo

Alta retenção de água

Um forte aliado para 
equilibrar o seu solo

CaO + MgO

H2O

Mecanismos de ação

Ca(OH)2  
Mg(OH)2

Equilíbrio 
na CTC

Nutrição 
das plantas

OH-

Base forte

Ca++, Mg++

Neutralização 
da acidez

OH- + H+ = H2O

Qualidade química do solo
Rápida correção da acidez do solo

Precipitação do alumínio e manganês

Aumenta a biodisponibilidade de fósforo

Atividade microbiana no solo
Aumento da massa microbiana

Mineralização da matéria orgânica

Nitrificação do nitrogênio
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Preciso de uma melhor nutrição de cálcio 
e magnésio.
O Oxyfertil® 6030 oferece uma fonte altamen-

te solúvel e reativa de magnésio e cálcio a um 

custo competitivo: 420 kg de cálcio e 180 kg 

de magnésio por tonelada de produto.

Preciso de correção rápida do pH do meu 
solo (nova lavoura, atraso na correção de 
acidez, melhorar safrinha etc.).
O Oxyfertil® 6030 com sua PRNT 175% pro-

porciona uma imediata elevação de pH.

Quero reduzir o custo da minha calagem 
de solo.
O Oxyfertil® é uma solução competitiva por 

ser mais concentrado e reativo, reduzindo 

assim a dosagem por hectare de 50-75%.

Quero diminuir o número de aplicações na 
minha lavoura.
O Oxyfertil®, por ser um corretivo de acidez 

e um fertilizante à base de Ca e Mg, elimina 

a necessidade de usar óxido de magnésio.

Quando usar Oxyfertil®

Preciso melhorar a absorção de fertilizan-
te de base N, P, K, S e B.
O Oxyfertil® com ação imediata aumenta a 

absorção de N, P, K, S e B, já no início do 

ciclo vegetativo da planta.

Tenho problemas na aplicação de correti-
vos de acidez e fertilizantes na forma pó 
em dias com bastante vento.
O Oxyfertil®, por contar com uma forma gra-

nulada, permite uma aplicação rápida e uni-

forme.

Preciso aplicar em Pivô Central com Lepa 
um fertilizante à base de Ca e Mg. 
Oxyfertil® pode ser aplicado em fertirrigação 

na sua granulometria fina.

Preciso melhorar a relação Ca/Mg na CTC 
de meu solo.
Caso você tenha um problema de relação 

Ca/Mg com o uso de calcário agrícola e gesso, 

o Oxyfertil® 6030 tem uma relação Ca/Mg 

2/1, permitindo estreitar a relação Ca/Mg.
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Oxyfertil®

Mineração Belocal Ltda.

Localidade Limeira – Zona Rural

35588-000 – Arcos – MG

Central Atendimento – (37) 3352 1370

MG – (31) 9887 3241

SP & PR – (31) 9903 4652

MT & MS – (31) 7164 0828

GO & BA – (62) 9636 8039

Coordenação – (31) 9928 2082

 
www.lhoist.com.br
www.oxyfertil.com

Garantias CaO MgO PRNT PN

Oxyfertil® 6030 60% 30% 175% 183%

Corretivo de Acidez

Garantias CaO MgO Ca Mg

Oxyfertil® 7000 70% 0,8% 50% 0,5%

Fertirrigação

Garantia de 
Qualidade

18001
OHSAS

9001
ISO

14001
ISOEmbalagens Granel, bigbag e ensacado

Aplicação Corretivo de acidez e fertilizante mineral simples Ca e Mg

Dosagem Recomendação é feita após a interpretação da análise de solo

Granulometria Granulado, farelado e pó fino

Armazenagem Local seco, limpo e arejado

Fertilizante Mineral Simples
Garantias CaO MgO Ca Mg

Oxyfertil® 6030 60% 30% 42% 18%

Oxyfertil® 9000 90% 1% 64% 0,6%

Localização
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