
O MELHOR DA TERRA

A LINHA DE FERTILIZANTES 
QUE LEVA AS LAVOURAS 

A OUTRO NÍVEL!



Os produtos da linha Performa:

• Fornecem nutrientes equilibrados 
e de forma sinérgica; 

• Garantem maior eficiência 
na absorção pelas plantas;

• Proporcionam melhor 
rendimento operacional;

• Aumentam a produtividade 
das lavouras;

• Promovem maior rentabilidade 
ao produtor.

Cada produto da linha foi desenvolvido 
para atender às necessidades das 

culturas e é resultado da combinação 
das mais altas tecnologias, exclusivas 

da Mosaic Fertilizantes: MicroEssentials, 
K-Mag e Aspire. 

POR QUE 
PERFORMA 

É O MELHOR 
DA TERRA?



Maior 
absorção 

de nutrientes

NUTRIENTE CERTO, 
NA HORA CERTA!

Macro e 
micronutrientes em 
teores equilibrados

Nutrição eficiente 
e alto rendimento 

operacional

Nutrientes de 
disponibilidade 

imediata e prolongada

Alta uniformidade de 
grânulos, permitindo uma 

distribuição eficaz



N P S MgK

Sua nutrição equilibrada contribui para 
a construção do potencial produtivo, 
promovendo maior arranque inicial e 

desenvolvimento radicular mais vigoroso. 

Seu baixo teor de cloro e a presença 
de Magnésio solúvel favorecem a 

emergência das plantas, microbiota 
do solo, fotossíntese e tolerância 

a estresses ambientais. 

Um blend poderoso 
com o melhor do 

MicroEssentials e K-Mag. 



N P SK

Sua nutrição equilibrada proporciona 
um excelente estabelecimento inicial, 
homogeneidade da lavoura, maior 
pegamento de flores e enchimento 
de grãos, garantindo um resultado 
surpreendente!  

Além disso, ainda fornece Boro 
e Enxofre por todo o ciclo das 
culturas, com alta eficiência 
e em uma única aplicação. 

B

A fórmula tecnológica 
com o balanço ideal entre 
MicroEssentials e Aspire. 



SMgK B

Este produto apresenta os nutrientes 
certos e em quantidades balanceadas 

para atender às mais exigentes 
e produtivas lavouras. 

Sua utilização proporciona maior qualidade 
e aumento no peso de grãos, com o 

máximo rendimento operacional. 

Toda a versatilidade de 
um mix único e equilibrado 

entre K-Mag e Aspire. 



Sua alta tecnologia fornece os macros e 
micronutrientes ideais para atender às mais 
variadas culturas do segmento de hortifruti.

Performa Full é o resultado da combinação 
de toda a expertise e tecnologias exclusivas 

da Mosaic Fertilizantes em um único produto. 

Ele foi desenvolvido para oferecer, em uma 
única aplicação, macro e micronutrientes 
sinérgicos para a nutrição da sua lavoura, 

do plantio a colheita.

N P K S BMg

N P K S BMg

O melhor do MicroEssentials, 
K-Mag e Aspire em concentrações 

ideais para as culturas de hortifruti. 

Uma combinação com o
equilíbrio perfeito entre

MicroEssentials, K-Mag e Aspire.



ACESSE O QR CODE

OU SAIBA MAIS EM
www.nutricaodesafras.com.br/performamosaic
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