Ideal para fertirrigação, hidroponia e pulverização,
contém sais 100% hidrossolúveis quelatizados

BIOVERT tem papel fundamental quando o assunto é melhoria de produção, uma vez que atua de modo a otimizar
a ﬁsiologia natural da planta. Pode-se aplicar tanto via
solo (cana-planta; cana-soca), quanto foliar (todas as culturas), revitalizando a biologia do solo e da planta. Sua
eﬁciência, além disso, abrange toda a cadeia em fertirrigação e hidroponia.

Formulações
KNO3 09 - 00 - 33
Substâncias húmicas....................................................10%
Substâncias fúlvicas .......................................................7%
Aminoácidos ..................................................................3%
Monoamôniofosfato 09 - 43 - 00
Substâncias húmicas....................................................10%
Substâncias fúlvicas .......................................................7%
Aminoácidos ..................................................................3%
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O que diferencia BIOVERT de outros fertilizantes foliares?

BIOVERT é o único fertilizante organomineral foliar
100% hidrossolúvel, com alta concentração de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e aminoácidos. Suas
formulações diferenciadas possuem:
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NK 09-00-33 - nitrato de potássio, carbono
orgânico 10%, ácido húmico 10%, ácido fúlvico 7%
e aminoácido 3%.
NP 09-43-00 - fosfato monoamônio, carbono
orgânico 10%, ácido húmico 10%, ácido fúlvico 7%
e aminoácido 3%.

O que são ácidos húmicos e fúlvicos, quais suas origens, onde e como atuam?

Ácidos húmicos e fúlvicos são originados da
decomposição química e biológica de todo e
qualquer material vivo. Tudo o que é vivo respira
e, se respira, apresenta substâncias carbônicas.
No processo de decomposição dos seres vivos inicialmente ocorre a mineralização primária, fase
em que são liberados compostos orgânicos como
proteínas, celulose, açúcar e elementos como nitrogênio, enxofre e fósforo, entre outros. Posteriormente, no processo de biodegradação são produzidos novos compostos pela ação da biomassa
microbiana, com a liberação de gás carbônico.
Finalmente, no estágio de remineralização se-

cundária, o material orgânico mais resistente ﬁca
disponível como substrato para microrganismos
na forma de substâncias simples menos estáveis
(proteínas e aminoácidos, etc.), ou substâncias
complexas mais estáveis (humina, ácidos húmicos e fúlvicos). Então, ácidos húmicos são compostos escuros, quimicamente complexos, o que
evidencia a alta capacidade de troca catiônica. Já
os ácidos fúlvicos apresentam frações coloridas,
quimicamente constituídas por polissacarídeos,
aminoácidos e compostos fenólicos, e apresentam capacidade redutora no solo formando complexos de Fe, Cu, Ca e Mg.
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Quais os principais benefícios dos ácidos húmicos, fúlvicos e aminoácidos?

 Síntese de proteínas;
 Compostos intermediários dos hormônios
vegetais endógenos;
 Efeito complexante em nutrientes e outros
agroquímicos;
 Maior resistência ao estresse hídrico e de alta
temperatura;
 Maior tolerância ao ataque de doenças e
pragas;
 Melhoria da germinação;
 Produção de plantas com raízes mais bem
desenvolvidas;
 Plantas mais vigorosas;
 Enchimento mais uniforme de grãos;
 Produtividade elevada;
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 Melhora a estruturação dos solos argilosos
e arenosos;
 Aumenta a disponibilização de água e
nutrientes para as plantas;
 Diminui riscos de intoxicação por metais
pesados e por herbicidas;
 Facilita a absorção dos nutrientes;
 Aumenta a taxa fotossintética nas plantas;
 Aumenta os teores de açúcares nos produtos
colhidos;
 Bioativadores vegetais são utilizados como
substâncias complexantes para promoverem
uma absorção mais eﬁciente ou mais restrita
de íons ou moléculas através da aplicação foliar.

Quais as principais funções dos ácidos húmicos e fúlvicos?

As substâncias húmicas (ácidos húmicos e ácidos
fúlvicos) são bioestimulantes. Aumentam a concentração de nutrientes no tecido foliar, afetando
positivamente a retenção de água. Atuam como
reserva de nutrientes por terem alta capacidade
de formar complexos com íons metálicos solúveis
em água. Além disso, as substâncias húmicas são

constituintes da maior parte da matéria orgânica
de solos e sedimentos, responsáveis pela melhoria
das propriedades físicas, químicas e biológicas, especialmente na rizosfera (Floss e Floss, 2007). As
frações húmicas mais importantes quanto à reatividade e de maior ocorrência nos ecossistemas são
os ácidos húmicos e ácidos fúlvicos.
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Como as cultivares respondem às substâncias húmicas (SH)?

As respostas favoráveis à aplicação de SH estão
relacionadas à interação dessas substâncias com
transportadores de membranas vegetais, responsáveis pela absorção de nutrientes e transdução
de sinal associadas a membranas que regulam o
crescimento e desenvolvimento com ações complexas, inclusive em nível hormonal. Logo, a ação
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de SH promove positiva alteração da arquitetura
das raízes, que se reﬂete na parte aérea e na ﬁsiologia como um todo, favorecendo a ﬂoração e
frutiﬁcação. O resultado é a formação de frutos
mais ﬁrmes e com colorações mais vivas, devido
ao maior acúmulo de antocianinas.

É indicada a aplicação de aminoácidos com macros e micronutrientes
em uma fertilização foliar?

Sim. O aumento no aproveitamento de nutrientes via foliar nas lavouras pode ocorrer devido à complexação dos elementos catiônicos K+,
Ca++, Mg++, Fe++, Mn++, Zn++ e Cu++ com os
aminoácidos, gerando moléculas sem cargas. Formam assim um quelato orgânico que possui alta
capacidade de atravessar a cutícula das folhas,
elevando a velocidade de absorção por apresentar propriedades de atração e repulsão em que
os nutrientes aplicados na forma de cátions livres
levariam maior tempo para serem absorvidos.

2 kg

Além disso, esses quelatos formados por
cátions+aminoácidos aumentam a capacidade de
circulação de nutrientes pelas membranas, culminando em um importante componente da nutrição
das plantas, a translocação de nutrientes pouco
móveis pelos vasos do ﬂoema. Estes são compostos importantes no metabolismo do nitrogênio e
unidades formadoras dos peptídeos, proteínas e
precursores de outras moléculas, como hormônios, coenzimas, nucleotídeos e polímeros de paredes celulares.

Cana-planta

+
1 kg

Observação:
pode ser aplicado via
foliar e radicular
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Quais os benefícios que os aminoácidos proporcionam?

Estes aminoácidos destacam-se por serem os precursores de hormônios, enzimas e outras moléculas. Estão presentes em todos os processos de
crescimento e desenvolvimento das plantas, desde
a germinação das sementes até a maturação dos
frutos. Funcionam ainda na osmorregulação, compensando o déﬁcit de água que pode surgir com a
exposição a metais pesados. Também podem quelatar íons metálicos dentro das células no xilema
e atuar como um antioxidante na eliminação de
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radicais livres formados como resultado da absorção de metais pesados. Contudo, as melhores respostas dos aminoácidos têm sido em situações de
estresses bióticos, como aqueles relacionados ao
ataque de pragas e doenças. E ainda nos abióticos, como desordens nutricionais, climáticas,
deﬁciências hídricas ou estresses relacionados à
aplicação de defensivos, em especial herbicidas,
conferindo aos aminoácidos o título de agentes
antiestressantes.

Qual a solubilidade das substâncias húmicas?

Pode ser agrupada em substâncias húmicas e não
húmicas. As não húmicas são compostas por substâncias com características químicas deﬁnidas,
como polissacarídeos, aminoácidos, açúcares, proteínas e ácidos orgânicos de baixa massa molar. As
substâncias húmicas não apresentam características químicas e físicas bem deﬁnidas. Se dividem em
ácido húmico, ácido fúlvico e humina, com base nas
suas propriedades de solubilidade. Geralmente as
SH são fracionadas em função de sua solubilidade

2 kg

em 3 principais frações. Os ácidos húmicos (AH) são
deﬁnidos operacionalmente como a fração das SH
solúvel em meio alcalino diluído, no qual precipita
pela acidiﬁcação do extrato alcalino, e insolúvel em
meio ácido. Os ácidos fúlvicos (AF) permanecem
em solução quando o extrato alcalino é acidiﬁcado,
sendo solúveis em todos os meios. E a humina (H) é
a fração não extraída por ácido ou extrato alcalino
diluído.

Cana-soca

+
1 kg

Observação:
pode ser aplicado via
foliar e radicular
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Resumo
do Processo de Humificação de Resíduos
Resumo do Processo de Humidiﬁcação de Resíduos

Resíduos Vegetais
e Animais

Transformações específicas por microrganismos
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Polifenóis
e
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Compostos
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Substâncias Húmicas
(ácidos húmicos, fúlvicos
e humina)
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Produtos de
degradação
da Lignina
e Quinonas

Ligninas
modificadas
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