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Único em sua formulação,
permite a nutrição inteligente

Formulações
Planti o
03 - 15 - 15  +  Ca Mg S (*)
04 - 14 - 08  +  Ca Mg S
04 - 20 - 10  +  Ca Mg S
05 - 26 - 00  +  Ca Mg S (*)
05 - 15 - 00  +  Ca Mg S

Cobertura
12 - 06 - 12  +  Ca Mg S
10 - 10 - 10  +  Ca Mg S

Correção
N23  +  Ca Mg S
P23  +  Ca Mg S
K30  +  Ca Mg S

O fertilizante organomineral BIORGAN reúne com exclu-
sividade em sua formulação todos os macronutrientes 
primários (N, P, K) e os macronutrientes secundários 
(Ca, Mg, S). Sua forma farelada possibilita a disponibi-
lização mais rápida dos nutrientes às plantas, sendo es-
pecialmente desenvolvido para culturas de ciclo curto. 
Seu diferencial está na qualidade da matéria orgânica 
que o compõe, já que o lignito é um material totalmente 
estabilizado com alto teor de substâncias húmicas.
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Na natureza, o húmus e os sais minerais formados 
pela decomposição da matéria orgânica e pela in-
temperização das rochas e minerais (NPK) se asso-
ciam formando um ferti lizante organomineral. Com 
base na natureza, aceleramos o processo e unimos 

1ª O que é ferti lizante organomineral?

as matérias-primas em um ferti lizante organomi-
neral completo: BIORGAN, com macros primários, 
macros secundários e matéria orgânica para su-
prir as necessidades das culti vares.

2ª O que diferencia o ferti lizante organomineral BIORGAN
do ferti lizante mineral (NPK)?

A matéria orgânica humificada encontrada no 
fertilizante organomineral BIORGAN apresen-
ta características físicas, químicas e biológicas 
ideais que permitem uma maior potencialização 
dos fertilizantes minerais (NPK) ao ser adicionada 
a eles. É esse o atributo de maior relevância do 
organomineral. Assim, espera-se que a eficiência 

dos elementos minerais seja duplicada, possi-
bilitando a redução das fontes de minerais pela 
metade da dose convencional. É necessária uma 
única aplicação logo após a colheita. Com isso, 
há uma efetiva redução dos impactos ambien-
tais, bem como menor custo na aquisição de fer-
tilizantes minerais (NPK).

3ª Qual o benefí cio do organomineral BIORGAN?

O ferti lizante organomineral BIORGAN tem 
mostrado infl uência positi va no metabolismo das 
plantas: respiração, fotossíntese, síntese de áci-
dos nucleicos, absorção de íons e absorção de 
nutrientes pelas raízes. Já no solo proporciona o 
aumento de CTC, disponibiliza para as plantas o 
(P) fósforo que fi ca reti do no solo, entre outros 
benefí cios. O potássio, cálcio, magnésio e parte 

do nitrogênio comportam-se como cáti ons e os 
solos, em geral, possuem saldos de cargas nega-
ti vas, benefi ciando a adsorção de íons de cargas 
positi vas. Por isso os cáti ons, normalmente, pos-
suem menos problemas de lixiviação ou de defi -
ciência aguda como alguns ânions em situações 
parti culares.
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O ferti lizante organomineral BIORGAN é facilmente 
absorvido pelas plantas por meio de raízes, caule 
e folhas, ati vando o metabolismo e melhorando a 
fotossíntese, entre outros processos fi siológicos. 

4ª De qual forma o organomineral BIORGAN é absorvido?

Com isso, as plantas resistem melhor às pragas e 
doenças, além de apresentarem maior vigor na 
brotação e produti vidade elevada.

5ª Qual a viabilidade do organomineral BIORGAN?

O ferti lizante organomineral BIORGAN proporciona 
sustentabilidade na produção agrícola por levar à 
redução, em até 40%, do uso de ferti lizantes quími-
cos (NPK). Também potencializa a ação microbiana 
e disponibiliza mais nutrientes no solo. Diversos 
estudos apontam que o rendimento do ferti lizante 
organomineral BIORGAN é superior se comparado 
aos produtos minerais normalmente uti lizados pe-

los produtores, pois os nutrientes que eles contêm 
são aproveitados em pequenas proporções pelas 
culturas em geral. Logo, o restante desses elemen-
tos perdidos por lixiviação é absorvido por micror-
ganismos ou insolubilizado no solo, enquanto os 
que estão presentes no ferti lizante organomineral 
BIORGAN possuem taxas de aproveitamento muito 
superiores e insignifi cantes perdas para o meio.

6ª O ferti lizante organomineral BIORGAN possui poder quelante?

Poder quelante é a propriedade que o húmus pos-
sui de reter elementos metálicos, principalmente 
os micronutrientes ferro, cobre, zinco e manganês, 
sequestrando-os sem combinar fortemente com 
eles. Na forma aprisionada esses micronutrientes 
não são levados pela água da chuva, fi cando dis-
poníveis às raízes, o que é fundamental. O pes-
quisador norte-americano Allison afi rma que para 

ele o papel mais importante realizado pela maté-
ria orgânica é o de formar quelatos, garanti ndo 
as necessidades alimentares em micronutrientes 
das culturas. É tão essencial a função dos quelatos 
que hoje são fabricados sinteti camente, sendo lar-
gamente usados nas fórmulas de adubação foliar. 
Para uso no solo, os quelatos sintéti cos são an-
ti econômicos.
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Sabe-se que, de maneira geral, os nutrientes con-
ti dos no adubo “químico” são 45% aproveitados 
no primeiro ano de cultura. O restante, se não for 
lavado pela água da chuva, absorvido por micror-
ganismos ou insolubilizado no solo, será aproveita-
do na cultura do ano seguinte. Os nutrientes NPK 
do ferti lizante organomineral BIORGAN são as-

7ª O ferti lizante organomineral BIORGAN tem efeito residual
na cultura do ano seguinte?

similados pelas raízes em cerca de 70% no primei-
ro ano e em 25% no segundo ano. A mistura de 
ferti lizante orgânico com o mineral, de disponibili-
dade controlada, garante um maior efeito residual 
dos nutrientes no segundo ano de cultura, razão 
pela qual a associação de ambos tem se mostrado 
de elevado valor agrícola.

8ª O ferti lizante organomineral BIORGAN pode se empedrar na sacaria?

Uma das grandes vantagens da mistura de ferti li-
zantes minerais (NPK) com o orgânico está no fato 
de o produto acabado sempre se apresentar 
friável, isto é, esboroável, escoando livremente 
da sacaria. Desse modo, comporta-se melhor na 
adubadeira e na operação de distribuição no campo 
do que as misturas de ferti lizantes minerais (NPK). 
Sabe-se que as formas de ferti lizantes “químicos” 
que contém nitrato de cálcio, nitrocálcio ou nitra-
to de amônio têm a tendência de empedrar, difi -
cultando a remoção da sacaria e a distribuição no 

campo. Sabe-se também que juntando as fórmulas 
desses ferti lizantes higroscópicos e deliquescentes 
com cerca de 10 a 15% de ferti lizante orgânico em 
pó a mistura não mais se empedrará. Como o fer-
ti lizante organomineral BIORGAN tem obrigato-
riamente mais de 50% de matéria-prima orgânica, 
há a garanti a de que suas fórmulas, mesmo tendo 
em sua composição os ferti lizantes minerais (NPK) 
acima citados, não correm o risco de absorver umi-
dade do ar e empedrar.

9ª Como deve ser aplicado no campo o ferti lizante organomineral BIORGAN?

Como regra geral, aplica-se o ferti lizante organomi-
neral BIORGAN da mesma maneira empregada para 
os ferti lizantes “químicos”. Se a recomendação for 
para distribuir o ferti lizante mineral no fundo e ao 
longo do sulco de planti o, o mesmo se fará com o 
organomineral BIORGAN. Caso seja indicado colo-
car o produto no fundo da cova ou em cobertura 
na projeção da copa da árvore ou em coberturas 

por todo o terreno, seguida de leve incorporação, 
assim também se procederá. E se for recomendado 
distribuir nas pastagens em cobertura, sem incor-
poração à terra, esse deve ser o modo de aplicação. 
Como o organomineral BIORGAN é um ferti lizante 
mineral (NPK) associado a um orgânico, preva-
lecem as orientações dadas aos primeiros, isto é 
para ferti lizantes “químicos”.
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A localização ideal para o ferti lizante mineral (NPK), 
também chamado “químico”, é logo abaixo e ao 
lado da semente, pois esses adubos não devem en-
trar em contato direto com esta ou as raízes das 
mudinhas. O ferti lizante organomineral BIORGAN 
também deve, sempre que possível, ser aplicado 
ao lado e logo abaixo da semente ou das raízes 
das mudinhas. Porém, se houver contato direto 

Como deve ser localizado o ferti lizante organomineral BIORGAN?

com o organomineral a probabilidade de causar 
danos às sementes ou às raízes é bem menor que 
no caso dos ferti lizantes “químicos”, graças à di-
luição da porção mineral na matéria orgânica. O 
ferti lizante organomineral BIORGAN é igualmente 
seguro quando aplicado em canteiros, no fundo de 
covas, em substratos de vasos ou em saquinhos de 
plásti cos com mudas.

Como distribuir o ferti lizante organomineral BIORGAN?

a) No fundo do sulco, no caso das culturas planta-
das em linha, uti lizando adubadeira mecânica ou 
aplicando o adubo manualmente. Nesse caso, a 
adubação é feita sempre dando as costas para a di-
reção do vento e jogando o adubo no sulco aberto;
b) Em covas, quando se vai instalar uma cultura 
permanente como cafezal, pomar, fl orestamento 
ou refl orestamento. Colocar o ferti lizante BIORGAN 
no fundo da cova misturando sempre com terra 
de superfí cie. Essa é a melhor oportunidade para 
adubar uma cultura permanente.
c) Em coroa ou meia coroa, no caso de árvores ou 

arbustos já formados. Distribuir o ferti lizante orga-
nomineral BIORGAN em faixa circular afastada do 
tronco, mas não além da linha de projeção da copa 
da planta, fazendo a incorporação ao solo por meio 
de uma leve escarifi cação mecânica ou manual.
d) A lanço ou em cobertura, distribuindo o ferti li-
zante BIORGAN por toda a superfí cie a ser culti -
vada. Aplicar manualmente ou empregando espal-
hadeira de calcário e passando grade de discos em 
seguida para incorporação ao solo. Se não for pos-
sível incorporar, distribuir em dias de chuva para 
que a água se encarregue dessa operação.

10ª

11ª
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Adubo Organomineral 80-90%

Adubo Químico 30-40%

Aproveitamento dos nutrientes pela planta

Quais as dosagens recomendadas?

Pode-se usar uma menor quanti dade de adubo or-
ganomineral BIORGAN, até 40% menos, pois não 
há insolubilização e haverá maior aproveitamento 
pelas plantas. Como em toda adubação, as dosa-

gens variam de acordo com a cultura, a ferti lidade 
do solo, a adubação pretendida e a concentração 
das fórmulas empregadas.

12ª


