
ENERSOL® Concentrado Líquido

ENERSOL é uma fórmula única que combina toda a riqueza da Leonardita virgem em formato líquido.  Os cientistas 
da AMCOL desenvolveram uma fórmula com altas concentrações de ácidos húmico, fúlvico e úlmico que possui um pH 
naturalmente acídico, o que o torna mais compatível com a fisiologia vegetal e com a maioria das misturas de tanque.  
Devido as altas concentrações de ácido húmico e fúlvico, ENERSOL é muito mais ativo do que outros produtos no mercado.  
ENERSOL não necessita de produtos químicos alcalinos corrosivos para reagir, como é comum em muitas fórmulas de 
ácido húmico liquidas.  ENERSOL pode ser usado sozinho ou em mistura com a grande variedade de produtos de proteção 
e nutrição vegetal e sua utilização já foi comprovada em lavouras frutíferas, de hortaliças, cereais, uvas, batatas, 
cebolas, milho, beterraba, girassol, morango, soja, cana-de-açúcar e outras culturas.  O teor de ácido húmico e fúlvico 
em ENERSOL opera como um agente quelante natural e as aplicações tendem a melhorar a absorção de nutrientes.
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Composição Mínimo de 18% de Ácido Húmico e Fúlvico (método ISO 5073)

Forma Física Mistura Concentrada (dispersão em água)

pH a 20ºC 4 – 4,5

Solubilidade Livremente dispersivo em água

Densidade a 20ºC Nominalmente 1100 gramas/litro

Ponto de 
Congelamento 

Ponto de Ebulição 

0°C (32° F)

100°C (212° F)

Ponto de Fulgor Não aplicável

Compatibilidade Pode ser misturado em tanque com a maioria dos agroquímicos, inclusive 
fertilizantes ácidos

Tamanho da Abertura do 
Filtro de Aspersão

Tamanho mínimo de abertura do filtro de Mesh 100 
(0,0059 polegadas/149 microns)

Armazenagem Não armazenar abaixo de 0ºC (32ºF) ou acima de 40ºC (104ºF)

Embalagem Disponível em embalagens de 1L, 5L, 20L, garrafas de ¼ e 2,5 galões ou 1000L 
e sacolas de 275 galões. 

Obedece a todas as restrições regulatórias com relação ao teor de metal pesado.

Última atualização em Janeiro 2013                 
Acredita-se que as informações contidas aqui sejam precisas e confiáveis. 
A AMCOL não se  responsabiliza pelos resultados obtidos através  do uso 
desse produto.  A AMCOL se reserva o  direito de atualizar as informações 
sem aviso prévio.


