
KP Fértil levando sempre omelhor do solo até sua mesa.



O nosso objetivo é trazer um novo conceito de agricultura, altamente sustentável e rentável, através de produtos inovadores, usando os recursos de forma eficiente, consciente, preservando a capacidade produtiva e melhorando‑a continuamente, cuidando do solo, gerando mais qualidade de vida.O uso contínuo de produtos químicos vem degradando e  cada vez mais causando desequilíbrio nos nossos solos e meio ambiente. É legítima e essencial a preocupação em recuperar áreas degradadas, reconstruindo a fertilidade e trazendo mais vida ao solo, através de práticas sustentáveis.Quando se tem um solo produtivo e saudável, ele desempenha um papel fundamental na produtividade agrícola. O uso do remineralizador de solo multinutriente aqui apresentado, que carrega em sua composição nutrientes essenciais é capaz de rejuvenescer o solo, nutrir as plantas sem afetar o equilíbrio com o meio ambiente.Atualmente o Brasil está entre os cinco maiores importadores de fertilizantes químicos solúveis do mundo.  Existe uma grande preocupação nacional sobre a manutenção e o futuro da agricultura devido a essa dependência. Através de anos de investimentos em pesquisas agrogeológicas, a Harvest Minerals descobriu um produto 100% natural, ambientalmente correto, advindo de uma rocha muito rara chamada KAMAFUGITO. O KAMAFUGITO é uma rocha ignea, ultramáfica e no seu processo de lavra e beneficiamento não é utilizado nenhum tipo de recurso hídrico, não há utilização de barragens e não há nenhum tipo de geração de rejeitos. Devido ao alto grau de intemperismo da rocha não há a necessidade de uso de explosivos. Intemperismo este, que influencia de forma positiva nas características físicas, químicas e biológicas do produto final.Foi dada a esta grande descoberta o nome comercial de KP Fértil. Um dos insumos agrícolas mais promissores da atualidade.

NOSSO PROPÓSITO
Somos especialistas na produção de fertilizantes agr ícolas para um manejo mais sustentável , economicamente viável e com eficiência agronômica comprovada,  visando sempre o equilíbrio nutricional do solo.

ESPECIALIDADE

Trazer um novo conceito de agricultura, altamente sustentável e rentável, através de produtos inovadores. Atuando sempre de forma segura e responsável junto aos nossos parceiros e clientes.
Ser líder no mercado de remineralizadores de solo e soluções sustentáveis para agricultura. Promover o desenvolvimento do agronegócio através de pesquisas especializadas, visando beneficiar o produtor e melhorar a qualidade de vida das pessoas com alimentos mais naturais, nutritivos e saudáveis.

Respeito, comprometimento, ética, transparência, responsabilidade, sustentabilidade, desempenho, integridade,  excelência e constante inovação. 

MISSÃO

VISÃO

VALORES

REMINERALIZADOR MULTINUTRIENTE PARA MANUTENÇÃO DA FERTILIDADE E EQUILÍBRIO NUTRICIONAL DO SOLO.O KP Fértil é um novo insumo agrícola obtido diretamente da natureza, sem que necessite passar por nenhum processo ou transformação química; possui na sua composição macronutrientes (fósforo, pótássio, cálcio e magnésio) e micronutrientes (Si, Mn, Fe, Co, Ni e traços de outros) essenciais e fundamentais para o crescimento das plantas e para auxiliar a manutenção e reposição da fertilidade dos solos.O KP Fértil é um produto registrado no MAPA (nº MG 000710‑2.000001) na categoria de Remineralizador de solo. Pode ser utilizado tanto em sistemas de produção agrícola convenc iona is  como nos  orgân icos . Certificado pelo IBD como insumo aprovado para uso na produção orgânica.
Conheça as vantagens de usar o KP FértilUmidade: 6% (p/p).Nutrientes de pronta liberação e disponibilidade para o solo e as plantas.Possui também parte dos nutrientes de liberação gradual no solo propiciando melhor aproveitamento e absorção pelas culturas.Não provoca efeito salino (IS=0) e/ou acidificante no solo.Possui efeito corretivo da acidez do solo, com poder neutralizante equivalente a no mínimo 20%.Efeito residual no solo mesmo após a colheita.Perdas desprezíveis de nutrientes por lixiviação, como por exemplo do potássio (K).Produto em pó homogêneo, o que garante uniformidade de distribuição dos nutrientes, sem que haja segregação na aplicação e transporte.Contém argilominerais 2:1 que podem contribuir com a me lho r i a  da  CTC ,  ma io r  a rmazenamen to  e disponibilidade do nutrientes no solo.Fácil aplicação.
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