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“Quando misturado aos fer�lizantes minerais industriais (simples e/ou formulações) promove o enriquecimento 
destes fer�lizantes com nutrientes minerais e orgânicos marinhos de alta biodisponibilidade para plantas e, ao 
mesmo tempo, gera uma melhoria da dinâmica dos nutrientes destes adubos nos locais do solo onde eles solubili-
zam”, conforme descreve Ricardo Macedo (Doutor em Agronomia/Fitotecnia e Gerente Técnico da Oceana). Em 
outras palavras, o Algen® enriquece e potencializa os adubos minerais industriais.

A OCEANA é uma empresa comprome�da 
com resultados e a sustentabilidade e que 
viabiliza o melhor uso dos recursos 
naturais para o aumento da produ�vidade 
do campo, tendo como valores principais: 
integridade, responsabilidade ambiental e 
social, desenvolvimento de pessoas e 
sa�sfação dos nossos clientes.

EXPERIÊNCIA E EFICIÊNCIA COMPROVADA 
Maior produ�vidade, simplificação da operação, redução nos custos de mão-de-obra e preservação ambiental. 

A tabela abaixo confirma que o Algen® potencializa o fósforo do fer�lizante aplicado no solo. Além disso, esse 
estudo comprovou os efeitos benéficos do Algen® no aumento da a�vidade dos microrganismos, através de análises 
enzimá�cas, e do desenvolvimento de raiz e parte aérea do milho. 

"Algen atua na melhoria da disponibilidade do fósforo no solo, 
na atividade de microrganismos e, consequentemente, no 
desenvolvimento vegetal." 

- Professor Fernando Andreote
ESALQ/USP – Piracicaba/SP

PESQUISA CIENTÍFICA NA ESALQ/USP – AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE FÓSFORO

Massa seca (g) Massa seca (g)

6,6 c

5,9 c

9,4 b

11,0 a

Tratamentos

1- Controle

2- Algen

3- Fósforo

4- Fósforo + Algen

8,6 c

8,5 c

13,0 b

14,9 a

mg.dm3

14,8 c

15,5 c

27,8 b

30,0 a

Arilsulfatase

77,6 ab

84,3 a

74,6 ab

74,6 ab

Fosfatase ácida

359,9 b

390,1 a

364,8 b

362,0 b

Beta-glicosidase

76,1 b

86,5 ab

83,5 b

95,8 a

ATIVIDADE MICROBIOLÓGICA - ENZIMAS (µG PNF/G SOLO/HORA)PARTE 
AÉREA

RAIZ FÓSFORO 
NO SOLO

Letras minúsculas representam a comparação entre tratamentos para cada enzima. A comparação de médias foi feita com teste Duncan (valor p < 0.05).
Tratamentos: 1) Controle: sem Algen e sem fósforo; 2) 120 kg Algen/ha, sem fósforo; 3) 390 kg superfosfato simples/ha, sem Algen;  4) 390 kg superfosfato simples/ha + 120 kg 
Algen/ha.

Algen® é um produto composto por 100% de Alga Marinha Lithothamnium extraída de jazida própria, que atua na 
nutrição vegetal, como condicionar de solo, potencializador de fer�lizantes (NPK e fosfatos) e possui efeitos 
bioes�mulantes aos microrganismos e plantas.
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Esses resultados da ESALQ demonstram claramente que o Algen é uma importante tecnologia agrícola para a 
nutrição vegetal, estabelecimento e desenvolvimento das lavouras, enraizamento, a�vidade e equilíbrio micro-
biológico e para o enriquecimento e potencialização dos fer�lizantes.
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“As propriedades únicas dos minerais e substâncias
orgânicas presentes no Algen favorecem o desen-
volvimento vegetal e aumentam a eficiência dos
fertilizantes industriais.”

- Professor Wilson Mozena 
Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO

“Algen é um fertilizante natural que melhora a biodi-
versidade do solo, equilibrando os principais  
nutrientes, fazendo com que sua absorção pelas  
plantas seja maximizada e isso se transforma em 
maiores produtividades com o mesmo custo por 
hectare.”

- Antônio José Gorgen 
Presidente da Indústria de Fer�lizantes do Grupo 

RISA e Produtor de Grãos do MATOPIBA “Algen é um fertilizante de origem vegetal que 
melhora a qualidade das frutas e tem ação sinérgica 
com o fertilizante fosfatado.” 

- Newton Matsumoto 
Consultor Agronômico Fru�cultura - Petrolina/PE

Os resultados da tabela abaixo comprovam que o Algen® ultra fino na dose 10 kg/ha 
potencializou o nema�cida microbiológico à base de Bacillus subtilis, evidenciado pelo 
aumento da a�vidade microbiana (enzimas) e pela redução das infestações do nematóide 
Meloidogyne javanica nas raízes da soja.

"Algen atua no aumento da atividade de microrganismos de 
controle biológico, consequentemente, reduzindo as infesta-
ções de nematóides nas raízes."

- Professor Fernando Andreote 
ESALQ/USP – Piracicaba/SP

PESQUISA CIENTÍFICA NA ESALQ/USP – CONTROLE DE NEMATÓIDES

Ovos Juvenis e adultos

1133 a 

1116 a 

1250 a 

462 b

Tratamentos

Controle

Algen

Bacillus sub�lis

Algen + Bacillus sub�lis

73 ab 

100 ab 

124 a 

41 b 

Totais

1206 a 

1216 a 

1324 a 

503 b 

Fosfatase ácida

639,2 b 

702,7 ab

673,0 ab

709,1 a

Beta-glicosidase

83,7 b

84,9 b 

84,5 b

96,2 a 

ATIVIDADE MICROBIOLÓGICA - ENZIMAS (µG PNF/G SOLO/HORA)NEMATÓIDES NAS RAÍZES (INDIVÍDUOS/G DE RAIZ )

Letras minúsculas representam a comparação entre tratamentos para cada variável. A comparação de médias foi feita com teste Duncan (valor p < 0.05).
Tratamentos: 1) Controle: sem Algen e sem Bacillus sub�lis; 2) 10 kg Algen ultra fino/ha, sem Bacillus sub�lis; 3) 2 litros Bacillus sub�lis/ha;  4) 10 kg Algen ultra fino/ha + 2 litros 
Bacillus sub�lis/ha.


