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BHN IMPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA.

Rua: Independência n° 3562
CEP: 15014-400 – São José do Rio Preto-SP

CNPJ: 25.377.299/0001-29
Fone: 0800 7791 538
I.E: 647.883.172.110 
Produto Importado

BIO HUMA NETICS® INC.
Estados Unidos - Arizona

www.humagro.com

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO 

ARMAZENAMENTO:
Armazenar em local seco, coberto e ventilado, evitando 
contato direto com o solo e com outros produtos.
Manter a embalagem fechada após o uso e fora do 
alcance de crianças e animais.
Manusear o produto utilizando EPI.

    CUIDADOS COM A SEGURANÇA E MANUSEIO

Contato com a pele: Lave com água abundante e em 
caso de irritação procure um médico levando a 
embalagem ou rótulo do produto.
Contato com os olhos: Lave os olhos com água 
abundante e procure imediatamente um médico.
Ingestão: Não provoque vômito. Beba bastante 
água e procure imediatamente um médico. 

CULTURA DOSAGEM APLICAÇÃO

TODAS
AS CULTURAS

1 a 3 
Lt/Ha

EM QUALQUER FASE
DAS CULTURAS

RECOMENDAÇÃO DE USO

N˚/Lote:

FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE - A 

REG. No MAPA-SP N°: SP- 82001 10013-5
REG. Do Estabelecimento no MAPA-SP Nº: (EI) SP-82001-6

BRE AKOUT®

HUMA GROHUMA G RO ®

• Agite antes de usar.
• Os melhores resultados são obtidos quando a aplicação
   é concentrada na zona ativa da raiz ou na superfície 
   da folha.
• Nos momentos de brotação, floração e pega das flores, 
   aplicar em intervalos de 7 dias, segundo a necessidade 
   do cultivo.
• Não faça aplicação deste produto em concentrações 
   acima de 5%.
• Aplique no início da manhã ou à noite

 

INSTRUÇÃO DE USO:

Natureza Física: Fluído, Solução Homogênea.
Densidade: 1,33 g/ml 

Composição: Ureia, Sulfato de Amônio, Ácido Fosfórico, 

Carbonato de Potássio, Água e Leonardita. 

NUTRIENTES
GARANTIAS

% g/L

 Nitrogênio sol. Água 
P2O5 sol. Água
K2O sol. Água

C.O.T. 7,0%
4,0%

14,0%
2,0%

93,1 g/L

 186,2 g/L
 26,6 g/L

 53,2 g/L

HUMA GRO® BREAKOUT® é um fertilizante organomineral 
classe A. Provê o fósforo necessário para ajudar as plantas a 
superar a dormência e o estresse ambiental. Provoca 
diferenciação celular e divisão celular através da ativação 
de aminoácidos, produção de auxinas, vitaminas, 
hormônios e transporte de fósforo para a raiz e as zonas 
aéreas da planta. Estimula uma formação rápida, uniforme 
e vigorosa das raízes e gemas vegetativas e reprodutivas. 
Induz à floração e a fixação de flores e frutos. Promove a 
formação de botões laterais e o crescimento horizontal da 
planta. É destinado à aplicação via foliar e/ou 

fertirrigação.

1 litro 10 litros 20 litros
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3 anos a partir da data de fabricação


