
    Embalagens disponíveis:
1 litro - 5 litros - 10 litros

Registro MAPA: SP 02520-8.000031

Algaren Twiné um fertilizante orgânico líquido com ação Bioestimulante. Pode ser utilizado via solo em irrigação ou jato dirigido 
e em aplicação foliar. Especialmente desenvolvido pela Green Has Itália para suportar as plantas durante todo o ciclo, Algaren 
Twin promove um crescimento vigoroso do sistema radicular, floradas intensas e um aumento do pegamento dos frutos.  
Algaren Twin possui em sua formulação uma mistura exclusiva de ativos associando extrato de alga e fermentados de levedura. 

Características

Formas e doses de aplicação

Ações sobre as culturas

Algaren Twin contém uma exclusiva combinação de dois extratos vegetais com características 
bioestimulantes bem definidas; 

 - Extrato de Ecklonia Maxima, rico em promotores de crescimento e ativação de 
planta, atua no aumento do sistema radicular, florada e produção.
  - Extrato de levedura, rico em aminoácidos e vitaminas, que atuam 
estimulando a planta contra o estresse e melhoram o uso da energia da 
planta.
Algaren Twin pode ser trabalhado em conjunto com produtos 
biológicos e com defensivos.

Algaren Twin quando aplicado na irrigação no solo ou via 
folha:
  - Estimula o crescimento de raízes, favorece a formação 
de bulbos e tubérculos;
 - Melhora a absorção de águas e nutrientes 
 - Aumenta e uniformiza a florada e o pegamento de 
flores e frutos;
 - Estimula o metabolismo e reduz a sensibilidade da 
planta as diversas formas de estresse;
Posicionamento de uso: Posicionamento de uso: 
Via solo: Aplicar no início do ciclo da cultura, realizar 
aplicações semanais até o pegamento da muda. Aplicar 
durante o ciclo da cultura para aumentar a florada e o 

pegamento dos frutos. 
Via folha: Aplicar no início do ciclo da cultura e repetir a aplicação 

foliar durante a pré florada, na florada e no pegamento dos frutos  

CConsultar representante ou acessar www.greenhas.com.br


