Primeiro fertilizante do mercado desenvolvido
para adubação do substrato

Fertilizante organomineral direcionado para a adubação
do substrato, otimizando o desenvolvimento radicular das
mudas. Contém os macronutrientes primários (N, P, K),
secundários (Ca, Mg, S), micronutrientes (B, Cu, Mn, Mo,
Zn, Fe, Cl, Co e Si), substâncias húmicas (ácidos húmicos
e fúlvicos) e aminoácidos. Essas substâncias, somadas à
tecnologia de produção ML Biorgânico, promovem melhor
aproveitamento de nutrientes e maior estímulo ao enraizamento, com redução do tempo de produção de mudas,
aumento de uniformidade e maior vigor das plantas. O resultado são plantas mais sadias e resistentes a patógenos.

Formulações

Plantio
04-14-08 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.
04-16-07 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.
05-15-00 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.
05-22-00 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.

Cobertura
12-06-12 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.
10-10-10 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.
Correção
N-24 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.
P-21 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.
K-26 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.
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Adubação de substrato na otimização da produção
A adubação do substrato antes da semeadura ou enraizamento de estacas, bem como a adubação de manutenção,
têm fundamental importância para a obtenção de mudas
em menor tempo, com bom padrão de qualidade. O fertilizante organomineral VIVEIROS foi desenvolvido para
atender a todos os tipos de substratos, seja isoladamente,
seja em mistura, suprindo as necessidades, por exemplo,
de terra de subsolo, composto orgânico, esterco bovino,
moinha de carvão vegetal, vermiculita, serragem, casca de
arroz carbonizada, bagaço de cana, areia, turfa e também
ﬁbra de coco. Esses materiais apresentam baixa ou nenhuma fertilidade, sendo inertes. Assim, adubá-los é fundamental para o sucesso da atividade.
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Ação nas plantas
Macronutrientes Primários
Nutriente

Principais funções na planta

Nitrogênio

Estimula o crescimento das folhas e do caule. Confere à planta uma cor verde-escura. Faz parte
de hormônios, vitaminas e enzimas

Fósforo

Estimula a germinação. Atua em funções vitais da planta, como formação de frutos e sementes.
Atua na formação e no desenvolvimento das raízes

Potássio

Ajuda na formação de carboidratos (reservas). Atua no uso eﬁciente da água e confere maior resistência aos fatores adversos do meio. Atua na promoção do crescimento de tecidos meristemáticos

Macronutrientes Secundários
Nutriente

Principais funções na planta

Cálcio

Aumenta a disponibilidade de fósforo. Atua no crescimento das raízes, na fecundação e sustentação das plantas

Magnésio

Faz parte da composição da cloroﬁla. Participa da ativação de enzimas relacionadas ao metabolismo energético

Enxofre

Participa da síntese de cloroﬁla, da absorção de gás carbônico e na formação de proteínas

Micronutrientes
Nutriente

Principais funções na planta

Boro

Regulador metabólico. Atua na formação de órgãos reprodutivos da ﬂor

Cobre

Ativador de enzimas. Atua na respiração, na síntese de cloroﬁla e na ﬁxação de nitrogênio

Manganês

Ativador de enzimas. Atua na fotossíntese e na absorção de gás carbônico

Molibdênio

Atua na síntese de enzimas e na ﬁxação de nitrogênio atmosférico

Zinco

Ativador de enzimas. Atua no crescimento, na produção e manutenção de sementes

Ferro

Faz parte de enzimas e participa da síntese de cloroﬁla

Cloro

Atua no equilíbrio osmótico da água na fotossíntese

Cobalto

Atua na ﬁxação biológica de nitrogênio pela ativação da enzima leg-hemoglobina

Silício

Indução de resistência através de ativação de mecanismos de defesa, redução de transpiração,
redução de infecções e acamamento, proteção de toxidez por Fe e Mn
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Formulações
PLANTIO
VIVEIROS 04-14-08 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.
VIVEIROS 04-16-07 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.
VIVEIROS 05-15-00 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.
VIVEIROS 05-22-00 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.

COBERTURA
VIVEIROS 12-06-12 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.
VIVEIROS 10-10-10 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.

CORREÇÃO
VIVEIROS N-24 + Ca Mg S + Micro + S.H.A.
VIVEIROS P-21 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.
VIVEIROS K-26 + Ca Mg S + Micros + S.H.A.

Adição de matéria orgânica
*Observação: A ML Biorgânico desenvolve formulações conforme departamentos técnicos.
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Outras formulações
Para uma nutrição ainda mais eﬁciente, conheça todas as opções direcionadas à produção de mudas na
linha VIVEIROS:

Atende todo manejo em viveiros
A linha VIVEIROS é composta pelos produtos VIVEIROS, BIOVERT e BIOSAIS, que atendem a diferentes
ﬁnalidades como composição de mistura com substrato, fertirrigação, hidroponia e pulverizações foliares.
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Versatilidade

VIVEIROS está disponível na forma farelada e em
Pelett. Assim, pode-se optar pela melhor alternativa para o controle da liberação de nutrientes de
acordo com o ciclo da cultura. A alta tecnologia
empregada em sua produção levou em conta as
diferentes características em cada área produtiva,
de modo que a compatibilidade entre os recipientes utilizados, o substrato e o fertilizante seja
perfeita. Pode-se optar, por exemplo, por bande-

jas em todos os formatos e número de células,
tubetes de seção redonda ou quadrada, tubetevaso, saquinhos plásticos nos diversos volumes
e até mesmo recipientes biodegradáveis. Para
atender as diversas atividades, conta com fórmulas que suprem cada estádio de desenvolvimento.
Supre também demandas especíﬁcas de cada departamento técnico, tornando-se a única opção
completa vantajosa no mercado.
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1ª

Por que adubar o substrato?

Em geral, os substratos utilizados se apresentam
como materiais inertes com boas características
físicas, mas com pouca ou nenhuma fertilidade.
Dessa maneira, sua adubação é crucial para obter

2ª

Posso utilizar o fertilizante organomineral VIVEIROS
em qualquer tipo de substrato?

Sim, o produto é direcionado especiﬁcamente para
atender as necessidades nutricionais das mudas,
levando em conta os diferentes tipos de substratos utilizados, como por exemplo terra de subsolo,

3ª

sucesso na produção de mudas, atingindo uniformidade, padrão de qualidade e eﬁciência no tempo de produção.

composto orgânico, esterco bovino, moinha de
carvão vegetal, vermiculita, serragem, casca de
arroz carbonizada, bagaço de cana, areia, turfa e
também ﬁbra de coco.

Posso utilizar o fertilizante organomineral VIVEIROS
junto a outros fertilizantes?

Sim, mas não há necessidade. A ML Biorgânico disponibiliza as fórmulas para plantio, cobertura e correções em conformidade com as recomendações

de adubação para cada cultura. Desenvolve ainda
formulações especíﬁcas conforme demanda do
corpo técnico.
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4ª

Quais os benefícios em se utilizar o fertilizante organomineral VIVEIROS?

O produto traz os benefícios de uma adubação completa. Contém todos os macronutrientes minerais
essenciais (N, P, K), micronutrientes (B, Cl, Cu, Co,
Fe, Mn, Mo, Si, Zn) e as vantagens de sua com-

5ª

Devo aplicar outros produtos em cobertura?

Cada cultura apresenta um padrão diferente de
desenvolvimento, tendo exigências distintas à medida que cresce. Pensando nisso, a ML Biorgânico
dispõe de outros produtos que compõem a linha
VIVEIROS, como BIOVERT e BIOSAIS, desenvolvi-

6ª

posição orgânica, que estimula os processos metabólicos de enraizamento por meio das substâncias
húmicas (ácidos húmicos e fúlvicos) e aminoácidos.

dos para aplicações foliares conforme demanda da
cada cultura. Também apresentam os benefícios
da parte mineral e orgânica, favorecendo a rápida
absorção pela folha.

Qual a diferença básica entre o fertilizante VIVEIROS
e os adubos “químicos” ou “minerais”?

O fertilizante organomineral VIVEIROS é completo
em sua formulação mineral, além de conter matéria orgânica proveniente do lignito e aminoácidos.
Enquanto os adubos químicos são constituídos na
sua totalidade por elementos minerais (N, P, K), e

recebem diversos outros minerais para o fechamento de suas formulações, muitas vezes incompletas, VIVEIROS carrega consigo o benefício dos
fertilizantes minerais e a potencialidade agronômica da matéria orgânica humiﬁcada e aminoácidos.
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7ª

O que faz a matéria orgânica e os aminoácidos no substrato e nas mudas
de tão positivo para as diversas culturas?

O volume de água que passa pelo substrato em
todo o processo de produção da muda é alto. Ao
adubar o substrato utilizando fertilizantes minerais comuns corre-se o risco de perder os valiosos
nutrientes por lixiviação. A matéria orgânica presente no fertilizante VIVEIROS diminui essas perdas devido às suas propriedades físico-químicas,
retendo melhor o nutriente no substrato. Outro
fator importante é o estímulo ao enraizamento.
Sejam estacas ou sementes, a planta precisa de es-

8ª

Qual a diferença entre o fertilizante organomineral VIVEIROS
e os “adubos de liberação lenta”?

O fertilizante VIVEIROS possui formulação completa em macro e micronutrientes, com o diferencial
de sua parte orgânica, que possibilita maior con-

9ª

tímulos para iniciar e continuar seu metabolismo.
Nesse sentido, a parte ativa da matéria orgânica,
ou seja, as substâncias húmicas (ácidos húmicos e
fúlvicos), em conjunto com os aminoácidos, atuam
de forma a antecipar os reforços necessários. Diversos estudos nacionais e internacionais mostram
a ação dessas substâncias no estímulo da enzima
H+ATPase, que tem papel fundamental no crescimento das plantas, especialmente em seus processos energéticos.

trole da liberação de nutrientes e maior estímulo
aos processos metabólicos pelas substâncias húmicas (ácidos húmicos e fúlvicos) e aminoácidos.

Quais as formas disponíveis do fertilizante organomineral VIVEIROS?

O fertilizante VIVEIROS é fabricado nas versões
Farelado e Peletizado.
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10ª

Posso aplicar o fertilizante organomineral VIVEIROS na sementeira?
Quais as vantagens?

Sim, o fertilizante VIVEIROS apresenta vantagem
quando se trata de produção de mudas via semente. A presença de matéria orgânica minimiza o

11ª

Posso aplicar o fertilizante organomineral VIVEIROS em canteiros
para produção de estacas de raiz nua? Quais as vantagens?

Sim, além de todas as vantagens proporcionadas
pelo fornecimento completo dos macronutrientes
minerais essenciais e micronutrientes, as substân-

12ª

contato direto entre a semente e a parte mineral,
evitando danos, estimulando o enraizamento e
fornecendo todos os nutrientes de forma eﬁciente.

cias húmicas e aminoácidos atuam no sentido de
acelerar o enraizamento antecipando o tempo de
retirada das mudas da área.

Quais os recipientes compatíveis com o uso do fertilizante
organomineral VIVEIROS na produção de mudas?

O fertilizante VIVEIROS conta com alta tecnologia
de produção, levando em consideração as diferentes características de cada área produtiva. É compatível com os principais recipientes utilizados,
como bandejas, em todos os formatos e número
de células, tubetes de seção redonda, tubetes de
seção quadrada, tubete-vaso, saquinhos plásticos

nos diversos volumes e também recipientes biodegradáveis. Para atender diferentes nichos produtivos, conta com as principais fórmulas utilizadas e
atende também as demandas especíﬁcas de cada
departamento técnico, tornando-se a única opção
completa vantajosa no mercado.
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13ª

Quando uso o fertilizante organomineral VIVEIROS tenho que aplicar
algum outro fertilizante para complementar a parte mineral?

Não. O fertilizante organomineral VIVEIROS é produzido de acordo com a necessidade do substrato
e da cultura para enraizamento e desenvolvimento

14ª

Como saber em qual cultura utilizar o fertilizante organomineral VIVEIROS?

O produto pode ser aplicado em qualquer cultura, de acordo com as exigências e a forma de

15ª

plantio, devendo-se consultar as recomendações
técnicas.

Qual a origem do fertilizante organomineral VIVEIROS?

O fertilizante organomineral VIVEIROS é produzido a partir do lignito, carvão vegetal rico em ácidos
húmicos, ácidos fúlvicos e humina, com alto teor
de carbono orgânico e isento de organismos patogênicos e produtores de odores.

16ª

inicial. Quando utilizado, não necessita qualquer
complementação de nenhum outro fertilizante,
corretivo de solo ou similares na base de plantio.

O fertilizante ﬁnal é um produto rico em macronutrientes primários e secundários, micronutrientes
e aminoácidos, associado ao benefício de uma matéria orgânica totalmente estabilizada.

Como aplicar o fertilizante organomineral VIVEIROS?

Deve ser misturado ao substrato utilizado de
forma a homogeneizar a mistura, atendendo

as recomendações técnicas de necessidade da
cultura.
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17ª

O fertilizante organomineral VIVEIROS tem cheiro desagradável?

Não, o fertilizante VIVEIROS é produzido com matéria orgânica de altíssima qualidade, resultado do
processo de decomposição de ﬂorestas ao longo

18ª

de mais de 50 milhões de anos, que deram origem
ao lignito, material rico em substâncias húmicas
(ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e humina).

Por que devo substituir minha adubação convencional do substrato
com mineral pelo fertilizante organomineral VIVEIROS?

O fertilizante VIVEIROS é o primeiro a ser desenvolvido levando-se em conta todas as especiﬁcidades da cadeia de produção de mudas. É o único
produto completo vantajoso agronomicamente,
uma vez que dá todo o suporte inicial necessário à
delicada muda, com as menores perdas possíveis,

maior estímulo metabólico natural pelos aminoácidos e pelo rico material que a natureza se encarregou de criar: a matéria orgânica humiﬁcada.
Como resultado, produz a melhora signiﬁcativa no
número de ciclos por ano, assim como consistência
em cada ciclo.

Uma jovem criança (muda), um jovem animal,
uma jovem árvore: todos requerem
a maior atenção possível
e o tratamento mais carinhoso...
J. Wast, 1842
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