
É na terra onde tudo começa, onde a vida inicia e é dela que colhemos
nosso sustento vital.

Berço da agricultura no Brasil, o Paraná é o estado que mais produz por
metro quadrado e o maior em investimento na melhoria de expertise
tecnológica para o agronegócio. Pensando nisso, em 2006 criamos a
Ourogran Fertilizantes onde em 2018 foi adquirida pela Família JCV.

Uma empresa paranaense que traz em seu DNA uma estrutura com base
tecnológica e inovadora que a fez pioneira na granulação e fabricação de
fertilizantes 100% hidróxidos e fosfatados com ação corretiva. Produtos
com tecnologia de ponta na granulação e de resultados acima da
média levaram a Ourogran a conquistar, nos últimos anos, um crescimento
de produção superior a 300% e expandindo cada vez mais, estando
presente em vários estados do nosso país.

Em 2021, a Ourogran Fertilizantes firmou importantes alianças em países
do oriente médio, entrando no mercado internacional e começando a
importação e exportação de commodities. Isso a tornou uma empresa que,
além de disponibilizar ao mercado produtos acabados de alta qualidade, traz
ao Brasil as maiores matérias-primas utilizadas na área de fertilizantes.

Atualmente, contamos com várias empresas parceiras distribuídas
estrategicamente em todo território nacional, representando mais de 270
especialistas em campo.

Seu Solo Vale Ouro.

APRESENTAÇÃO CORPORATIVA



     

        



É um fertilizante com ação corretiva que contém em sua formulação
hidróxido de Cálcio e Magnésio com Enxofre. Um produto produzido
através da calcinação de uma rocha carbonata dolomítica, em um processo
que a rocha perde água e CO², tornando-se mais leve e mais porosa. Logo
após, usa-se uma tecnologia de ponta nunca vista no mercado para a
granulação e refinamento. Como produto final, um fertilizante de alta
reatividade e alta solubilidade.

Por ele ser um hidróxido e estabilizado, quando hidratado, não condiciona
uma reação isotérmica, evitando danos às sementes, às raízes e muito
menos agressão ao solo, ao contrário dos óxidos de cálcio e magnésio. Alta
reatividade aliada a alta solubilidade faz com que o OxiSUPER forneça
nutrientes de imediato, o que resulta em uma planta melhor nutrida, com
maior resistência às pragas e doenças. Por ter mobilidade no solo, dá-se
condições de raízes mais profundas, gerando maior produtividade da sua
cultura.

Isso é o que o OxiSUPER traz para o mercado.

     

        



Um adubo fosfatado, produzido através da acidulação parcial da rocha, 
aliado a mais alta tecnologia do OxiSUPER. Por ser um fósforo protegido, 
possui liberação gradual do elemento, portanto, o OxiPHÓS fornece 
fósforo durante todo ciclo da cultura. 

Tecnologia do OxiSUPER aliada ao Fósforo.

As principais características do OxiPHÓS são: 
• Fósforo protegido
• Não perde fósforo para o sistema
• Não tem fixação de fósforo (Fósforo não é adsorvido)
• Adubo fosfatado com ação corretiva de pH
• Fornece fósforo durante o ciclo todo da cultura
• O pH do produto é alcalino
• Condicionador da rizosfera
• Contém quatro macronutrientes no mesmo grânulo (Ca, Mg, S e P)
• Disponível em três formulações: OxiPHÓS P8, P14 e P19

     

        



O ADUBO FOSFATADO MAIS COMPLETO DO MERCADO

Tecnologia do OxiPHÓS aliada ao Nitrogênio. É um adubo fosfatado que combina

os macronutrientes N, P, Ca, Mg e S, desenvolvido com fontes diferenciadas de

Fósforo e Nitrogênio, que proporcionam maior eficiência nutricional e

uniformidade na lavoura. Oferece s plantas uma ampla gama de nutrientes e

permite uma aplicação mais eficaz.

Benefícios:

• Resultados consistentes independentemente das características do solo ou
da cultura

• O teor de enxofre aumenta a eficiência do uso de Nitrogênio e Fósforo
pelas plantas

• Contribui para melhorar a qualidade nos grãos colhidos, aumenta o
conteúdo de proteína nos grãos, óleo nas sementes e a qualidade dos
tubérculos e raízes

• Fornecimento de P de forma gradual, visando a nutrição de plantas.

• Promove o crescimento de raízes, maturação dos frutos, formação de
grãos e o vigor da planta

• Maximiza o processo de fotossíntese e a produção de energia (ATP)

• Produto fosfatado com ação corretiva

• Não perde Fósforo para o sistema (Fósforo não é adsorvido)

• Promove redução do custo de produção, de impactos ambientais e
aumento da produtividade das culturas.

       

     

        



Pastagem é a fonte de alimento com melhor custo-benefício para o
rebanho, capaz de fornecer nutrientes em quantidade e qualidade para
atingir a produção esperada. Devemos tratar o pasto como uma cultura.
Devolver ao solo os nutrientes extraídos é de suma importância para
obter uma exportação de qualidade para os animais. A adubação
fosfatada é uma etapa imprescindível para a obtenção de um pasto
nutritivo e vigoroso. Toda a engorda e saúde do seu gado é retirada da
sua pastagem.

Os solos brasileiros são geralmente ácidos e as áreas destinadas às
pastagens são majoritariamente menos férteis. Essas condições, aliadas
ao baixo investimento nesse tipo de terreno por parte dos pecuaristas,
faz com que a degradação do solo aumente cada vez mais. Pensando em
melhorar a fertilidade dessas áreas e qualidade das pastagens, a
Ourogran traz para seus clientes o produto OxiPHÓS Pastagem.

     

        



É um fertilizante fosfatado produzido através de granulação da rocha
aliado a mais alta tecnologia.

Por ser um fósforo de liberação lenta, fornecendo assim o fósforo
durante todo o ciclo da cultura.

Benefícios:

• Recomendado para adubação fosfatada de qualquer cultura.

• Fornecimento de P de forma gradual, visando a nutrição de plantas.

• Promove o crescimento de raízes, maturação dos frutos, formação de
grãos e o vigor da planta

• Maximiza o processo de fotossíntese e a produção de energia (ATP)

• Produto fosfatado com ação corretiva

• Não perde fósforo para o sistema (fósforo não é adsorvido);

• Promove redução do custo de produção, de impactos ambientais e
aumento da produtividade das culturas



     

           



As commodities são os principais componentes de custo na produção de
fertilizantes, devido a sua alta comercialização no Brasil. Além disso, apresentam
alta correlação com preços internacionais, especialmente quando ajustados pelo
câmbio.

Nós da Ourogran, pensando em atender melhor os nossos clientes,
disponibilizamos das principais matérias primas utilizadas no mercado, sendo elas:

     

           

• FOSFATO MONOAMÓNICO (MAP)

• FOSFATO DIAMÔNICO – DAP

• SUPERFOSFATO SIMPLES (SSP)

• SUPERFOSFATO TRIPLO – TSP

• CLORETO DE POTÁSSIO – KCL

• UREIA AGRÍCOLA

• SULFATO DE POTÁSSIO

• ÓXIDO DE CÁLCIO 

• ÓXIDO DE MAGNÉSIO



Fertilizantes foliar fluido 100% solúvel em água.

Fertilizante foliar nitrogenado.

Adjuvante estabilizador e redutor de Ph.

Fertilizante foliar fluído.

Fertilizante foliar fluido complexado.
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