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    FORTIFIC HF é um fertilizante mineral misto indicado
especialmente para frutíferas e hortaliças. Produzido com uma
relação balanceada de nutrientes associada a uma tecnologia
diferenciada, FORTIFIC HF promove ganhos em qualidade e
durabilidade pós-colheita. Sua estruturação em nanopartículas
possibilita maior velocidade de absorção e melhor aproveitamento
dos nutrientes pelas culturas.

 Utilizando nutrientes de diferentes fontes em partículas muito
pequenas, FORTIFIC HF confere benefícios notáveis desde a produção
de mudas até a pós-colheita. A ação combinada de Silício, Ácidos
húmicos e Algas marinhas aprimoram os sistemas de defesa da
planta e permitem descrever o produto como potencializador e
indutor de resistência.

   Silício (Si): Os efeitos benéficos do Silício são decorrentes de duas
formas de ação complementares: química e física.
A indução química é explicada pela ativação do sistema natural de
defesa da planta, com incremento na produção de lignina, compostos
fenólicos, fitoalexinas e peroxidases, minimizando danos por agentes
bióticos e abióticos.

       A barreira física é formada pela deposição de Silício entre as
células da epiderme e a cutícula foliar, dificultando o desenvolvimento
e penetração de fungos nos tecidos. Essa deposição também reduz a
taxa de transpiração das plantas, o que proporciona maior tolerância à
falta de água, além de promover melhoria no posicionamento das
folhas, favorecendo a interceptação da luz solar.

   Em sua formulação complexa, FORTIFIC HF apresenta ácidos
húmicos na forma de humato de potássio modificado, derivado da
leonardita. Esses compostos têm influência em muitos processos
metabólicos das plantas, tais como: respiração, fotossíntese, síntese
de ácidos nucleicos e absorção de íons. Destacam-se na produção de
mudas por promover o enraizamento muitas vezes com mais
eficiência que os hormônios sintéticos. Quando entram na planta,
aumentam a permeabilidade das membranas das células,
estimulando o crescimento.
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        FORTIFIC HF é enriquecido com azadiractina, que confere ação
de repelência a insetos e pode reduzir a atividade alimentar e a
oviposição. Mesmo em pequenas concentrações, é extremamente
ativo como regulador hormonal.

    A inclusão de algas marinhas no FORTIFIC HF promove estímulos no
desenvolvimento da planta devido à presença de hormônios.
Associadas a elementos minerais, estimulam uma planta mais forte e
vigorosa e atuam na divisão celular e na síntese de proteínas. Na
produção de mudas possibilitam melhoras no enraizamento, com
aumento na formação de raízes laterais e no volume final do sistema
radicular.

    As contribuições significativas do FORTIFIC HF no desenvolvimento
das plantas podem ser observadas na qualidade pós-colheita dos
frutos, com alterações na concentração de antocianinas, sólidos
solúveis e acidez titulável, além de proporcionar maior espessamento
da epiderme dos frutos, com efeitos em cicatrização e tempo de
armazenagem.

      FORTIFIC HF é oriundo da mais avançada tecnologia para
produção de suspensões de alta concentração, pois investimentos em
equipamentos de ponta e inovação são as premissas básicas da
Gigamix. Demonstrando eficiência comprovada, FORTIFIC HF
apresenta força e tecnologia aliadas em defesa da planta, atribuindo
qualidade e durabilidade a frutos e hortaliças.
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