
Perguntas
Frequentes

Pode ser aplicado
via radicular
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Contém sais 100% hidrossolúveis quela�zados
e adi�vados com ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e aminoácidos

Formulações

NPK  31-10-10 + Micros + SHA (Nitrogênio)

NPK  11-45-10 + Micros + SHA (Fósforo)  

NPK  11-11-36 + Micros + SHA (Potássio)

NPK 1 9-19-19 + Micros + SHA (Equilíbrio)

BioSais Complement - Zn 15% - Mn 8% - Mg 1,4% - B 4% - Mo 0,1% - S 12% + SHA

BioSais Cálcio    - Ca 27% + SHA

BioSais Cáb     - Ca 23% - B 2,5% + SHA

Fer�lizante formulado com sais 100% hidrossolúveis quela�zados e 
adi�vados com ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e aminoácidos, que são 
bioes�mulantes, fitoquímicos an�estressantes, reguladores de meta-
bolismo, complexantes e condicionadores do sistema solo-planta.
Especialmente indicado para fer�rrigação, hidroponia, pulverização 
foliar e gotejamento. Também pode ser aplicado via radicular.
É ideal para manutenção e complementação nutricional das mais 
diversas culturas, suprindo as exigências nutricionais.
Possui 3 fontes de nitrogênio: amoniacal, nítrica e amídica. A presença 

- 2+
de nitrogênio nítrico (NO ) favorece a absorção de cálcio (Ca ), 3

2+ +magnésio (Mg ) e potássio (K ).
Com diversas formulações, específicas para cada necessidade, inclui 
como fonte de nutrientes o potássio nítrico, que não causa a queima de 
folhas.

Observação: A ML Biorgânico realiza a análise de solo e a diagnose foliar para desenvolver formulações
de acordo com a necessidade da planta, conforme orientação do departamento técnico e legislação vigente.
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São compostos quelantes que inibem a ação de 

certos cá�ons altamente rea�vos de metais, im-

pedindo-os de formar reações químicas e formar 

compostos insolúveis que são indisponíveis para 

as plantas. Se, por um lado, os quelatos usados 

em fer�lizantes foliares precisam ter uma ligação 

química suficientemente forte para protegê-

los de inesperadas reações químicas, por outro, 

1ª O que é EDTA?

devem permi�r a liberação de forma facilitada 

quando absorvidos pelas plantas. Desse modo, 

quelatos incorporam íons de metal numa forma 

solúvel e facilmente disponível às plantas, pois 

são altamente solúveis em água. A quela�zação 

é considerada a forma mais fácil de fornecer nu-

trientes às plantas através da adubação foliar.

2ª O que são e qual é a função dos ácidos húmicos, fúlvicos e aminoácidos?

Os ácidos húmicos cons�tuem a maior fração das 

substâncias húmicas. Trata-se de precipitados es-

curos, solúveis em ácidos minerais e solventes 

orgânicos. Têm elevado peso molecular, capaci-

dade de troca de cá�ons entre 350 e 500 meq 100 

g-1. Com origem na lignina, possuem alto teor de 

ácidos carboxílicos e significa�vas quan�as de ni-

trogênio (TAN, 1993).

Os ácidos fúlvicos são solúveis em água, soluções 

ácidas e alcalinas. Apesar de possuírem similari-

dade estrutural aos ácidos húmicos, apresentam 

menor peso molecular, maior quan�dade de com-

postos fenólicos e de grupos carboxílicos  e  menor 

quan�dade de estruturas aromá�cas. Essas carac-

terís�cas asseguram melhor solubilidade em água 

e maior capacidade de troca ca�ônica (700 a 1000 

meq 100 g-1).

Os bene�cios alcançados com a aplicação dos 

aminoácidos con�dos nos bioes�mulantes estão 

associados à melhoria da germinação, produção 

de plantas com maior vigor e raízes mais bem de-

senvolvidas, enchimento mais uniforme de grãos 

e produ�vidade elevada. Esses aminoácidos desta-

cam-se por serem os precursores de hormônios, 

enzimas e outras moléculas, estando presentes 

em todos os processos de crescimento e desen-

volvimento das plantas, desde a germinação das 

sementes até a maturação dos frutos.
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O gotejamento é uma técnica criada em Israel que 

visa à economia de recursos hídricos e adubo. Se o 

processo for aliado à fer�rrigação, o solo absorve 

mais rapidamente os nutrientes, evitando desper-

dícios. A pulverização é muito u�lizada em grandes 

3ª Quais os sistemas e métodos de u�lização do BIOSAIS?

lavouras, onde as técnicas anteriores se tornam in-

viáveis economicamente e a absorção foliar é mais 

eficiente. A hidroponia é amplamente empregada 

em estufas, onde as cul�vares são nutridas do íni-

cio ao final do seu ciclo em solução de sais.

4ª Qual a definição de adubação foliar?

Adubação foliar é a aplicação de nutrientes solúveis 

na parte aérea das plantas (folhas, ramos, caules, 

etc.), visando suplementar ou até completar a nu-

trição nos períodos de grande consumo dos nutri-

entes essenciais. Assim como acontece na absor-

ção radicular, a foliar também se divide em duas 

fases: passiva e a�va.

5ª O que é absorção passiva (não metabólica)?

Esta absorção vai desde a fase em que o adubo é 

aplicado e se fixa na super�cie externa da folha 

(usualmente coberta com a cu�cula cerosa) até a 

barreira representada pelo citoplasma semiper-

meável. É considerada uma fase crí�ca porque se 

ocorrer chuva até 12 horas após a pulverização o 

trabalho fica prejudicado. Porém, após esse perío-

do a pulverização está pra�camente garan�da.

6ª O que é absorção a�va (metabólica)?

É a fase da penetração dos nutrientes no sulco in-

tracelular. O fenômeno exige um fornecimento de 

energia que é feito pela fotossíntese. Essa exigên-

cia de energia é mo�vada pelo fato de o gradiente 

da concentração do suco celular (interno) ser maior 

que o da concentração externa.
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As regiões da folha diferem entre si na absorção. 

A face abaxial (parte inferior) tem uma capacidade 

de absorção cerca de 30% maior em relação à face 

7ª A folhas absorvem os nutrientes igualmente?

adaxial (parte superior). Na nervura principal e nas 

margens da folha a absorção é maior do que nas 

regiões da ponta e da base.

8ª Como é o mecanismo de absorção foliar?

Os estômatos (estruturas que compõem a camada 

superficial das folhas) são os responsáveis pela 

maior parte da absorção dos nutrientes, mas a pró-

pria cu�cula que recobre as folhas, quando hidra-

tada, permite a passagem dos nutrientes. Ela é per-

meável à água e às soluções de adubo. A face abaxial 

(parte inferior) do limbo é onde se obtém a maior 

absorção dos nutrientes (parte menos cerosa).
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Existe uma relação inversa, dentro de limites, en-

tre a temperatura do ar e a absorção por parte das 

plantas, ou seja, quanto maior a temperatura do 

ar, menor é a absorção foliar. Isso quer dizer que 

não se deve pulverizar nas horas mais quentes 

do dia. A concentração da solução depende da 

tolerância de cada planta e a aplicação não deve 

ocorrer entre 9 e 16 horas. A pulverização fora dos 

picos máximos de temperatura permite uma ab-

sorção melhor do adubo porque as folhas ficam 

molhadas por mais tempo. Também deve-se con-

siderar que as plantas fecham os estômatos nas 

horas quentes do dia, para que possam controlar 

sua transpiração.

9ª O que fazer para melhorar as condições de absorção das folhas?

Costuma-se adicionar às soluções nutri�vas subs-

tâncias denominadas agentes umectantes, que 

por sua ação adesiva impedem que a solução 

escorra por ação da gravidade e pela ação umec-

tante dificultam a evaporação da água, mantendo 

os nutrientes mais tempo em contato com a su-

per�cie foliar. No preparo dessas soluções devem 

ser levados em conta vários fatores, como o ângu-

lo de contato, o tamanho das gotas, espalhantes 

adesivos, pH das soluções, etc. Para que a pene-

tração dos nutrientes seja eficiente, é necessário 

que a solução molhe adequadamente a super�-

cie das folhas evitando seu escorrimento.

GM= Gota Molhante | GNM= Gota Não Molhante

MP= Microprojeções de Cera | Tal obje�vo é alcançado com o uso de espalhante adesivo

Modelo esquemá�co de uma gota molhante
sob a super�cie de uma folha
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Na agricultura, a água u�lizada para a preparação 

da calda de pulverização des�nada à aplicação 

de defensivos pode não preservar a integridade 

desses produtos. Isso decorre da inadequação 

de caracterís�cas �sico-químicas da água, o que 

diminui a a�vidade dos princípios a�vos. Muito 

se tem discu�do atualmente sobre a qualidade 

química da água u�lizada nas pulverizações, prin-

cipalmente com relação à acidez e alcalinidade, 

representadas pelo pH. A água de rios com eleva-

dos teores de argila, por exemplo, pode reduzir a 

meia-vida (tempo para ina�var 50% do produto) e 

a vida ú�l dos bicos. Além disso, alguns herbicidas, 

como glyphosate e paraquat, são fortemente ad-

sorvidos nas par�culas de argila. Algumas regiões 

possuem águas com pH elevados (7 a 8), associa-

dos a altos teores de bicarbonatos, sulfatos, clore-

tos e nitratos de cálcio e magnésio.

A água tem importância na aplicação de caldas?

O pH da solução é de grande importância para a 

eficiência da formulação, tanto no que se refere ao 

aproveitamento dos nutrientes como em relação 

à compa�bilidade e mistura com produtos fitos-

sanitários e herbicidas.

3 pH 7: facilita a absorção de N da ureia e do potássio

3 pH 3: favorece a absorção do fósforo

Além do pH, a dureza (presença de CaCO-3) da 

água também pode afetar a estabilidade da cal-

da e a eficiência dos herbicidas, pois geralmente 

águas captadas pelos agricultores em zonas rurais 

apresentam uma série de sais dissolvidos. Esses 

sais podem ter origem de cons�tuintes naturais 

de rochas e do solo ou de corre�vos e fer�lizantes 

aplicados pelos próprios agricultores.

Quais são os fatores que influenciam na absorção foliar?

Diversos fatores interferem na qualidade das apli-

cações de defensivos: temperatura, luz, ventos, 

umidade do ar, umidade do solo, �po de equipa-

mento, regulagem do implemento, dos bicos de 

pulverização e a água para a diluição.

A adubação foliar supre de forma total as exigências das cul�vares?

A adubação foliar é um processo de nutrição com-

plementar à adubação via solo. Deve haver, inclu-

sive, a preocupação em aplicar adubos de solo que 

forneçam outros nutrientes além do NPK.

10ª

11ª

12ª
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Os nutrientes minerais, essenciais às plantas, so-

mente serão aproveitados se es�verem dissolvidos 

na solução aquosa, de forma que possam ser ab-

Como os nutrientes são absorvidos?

sorvidos pelo sistema radicular ou foliar das plan-

tas. Os íons que se encontram nesta situação se 

denominam “disponíveis”.

Quais as principais vantagens da adubação foliar?

Os nutrientes aplicados via foliar são rapida-

mente absorvidos pelas folhas das plantas, cor-

rigindo as deficiências ou evitando que estas se 

manifestem. As plantas absorvem cerca de 90% 

do adubo, sendo que alguns elementos são mais 

assimiláveis que outros. Enquanto isso, o adubo 

colocado no substrato perde cerca de 50% de sua 

eficiência minutos após sua aplicação. Ele com-

pleta uma primeira fase de absorção e no fim de 

algumas horas chega às raízes. A adubação foliar 

aumenta o aproveitamento dos adubos colocados 

no solo, principalmente os NPK, pois as plantas 

terão maior capacidade de absorção.

Outra vantagem diz respeito aos micronutrientes 

(B, Cu, Mn, Mo, Zn, Fe, Cl, Co, Si), que muitas vezes 

têm sua mobilidade reduzida no solo, devido às 

interações com ele, e menor volume demandado 

em relação aos macronutrientes. Tudo isso é solu-

cionado aplicando-se micronutrientes via foliar no 

momento correto, seguindo a fisiologia da planta.

Pode-se aplicar o nutriente específico na fase em 

que a planta apresentar maior demanda por ele, 

ou seja, nos momentos mais crí�cos. O procedi-

mento também es�mula o metabolismo vegetal 

devido à rápida absorção e u�lização dos nutri-

entes, o que proporciona es�mulo na formação de 

aminoácidos, proteínas, clorofila, etc. Na aplicação 

das soluções para essa finalidade, é importante ob-

servar o pH (acidez/alcalinidade), pois as plantas só 

absorvem os nutrientes numa estreita faixa de pH 

e esses valores irão variar dentro de certos limites 

de acordo com cada espécie vegetal.

13ª

14ª
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À medida que o pH do solo aumenta cresce a 

importância de usar uma fonte de nutrientes 

solúveis, via foliar. Isso porque no solo os nutri-

entes a�ngem um máximo de solubilidade até o 

pH de 6,5. Assim, se garante que a grande maioria 

esteja disponível à planta na água levemente ácida 

e menos disponível em água com pH alto (básico) 

acima de pH 6,53. No caso do molibdênio, sua dis-

ponibilidade aumenta quanto maior for o pH e o 

inverso ocorre no caso de zinco, ferro, boro, man-

ganês e cobre.

Quando se faz necessária a adubação foliar?

Em condições de solo a disponibilidade dos elemen-

tos é muito afetada pelo pH 6,5, adequado para o 

fornecimento da maioria dos macros e micronutri-

entes necessários para as principais culturas. Desse 

modo, em solos esgotados ou com deficiência de 

micronutrientes, ou em solos com pH abaixo de 6,5 

se faz necessário, portanto, o suprimento desses 

nutrientes através de um tratamento foliar, por ser 

mais econômico, mais eficaz e sem desperdícios 

para o substrato (solo).

Uma adubação foliar garante alta produ�vidade?

Sabemos que nenhuma prá�ca tomada isolada-

mente garante alta produ�vidade. Mas também 

é verdade que a adubação de cobertura e foliar 

são os procedimentos que, mesmo isoladamente, 

trazem mais retorno em produção e rentabilidade. 

Isso não quer dizer que a aplicação de fer�lizantes 

foliares subs�tua o uso de fer�lizantes no solo. 

Seu efeito é aumentar a captação de nutrientes. É 

importante lembrar que uma pequena quan�dade 

de micronutrientes u�lizada aumenta em muitas 

vezes a re�rada de nutrientes do solo. De fato, 

enquanto isótopos são de 8-10 vezes mais efe-

�vos para alimentar uma planta com os nutrientes 

necessários e na velocidade requerida, outros pes-

quisadores mostraram que os fer�lizantes foliares 

são de 12 a 100 vezes mais efe�vos. Essa pesquisa 

foi aplicada não somente com micros tal como 

zinco, ferro e magnésio, mas com fósforo também, 

mostrando uma efe�vidade de 20 para 1. Os mi-

cronutrientes u�lizados estão na forma de sulfatos 

e como são quela�zados produzem um aumento 

na absorção de 3 a 10 vezes, dependendo do ele-

mento u�lizado.

15ª

16ª
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É necessário lembrar que esse �po de adubação 

deve ser complementar, sendo que as quan�dades 

u�lizadas são pequenas. E mais, observar que a 

escolha do adubo é muito importante, pois alguns 

elementos u�lizados de maneira errada podem 

queimar as plantas. Também é fundamental que 

a recomendação de dosagem seja seguida à risca. 

A adubação foliar é muito cara?

O excesso pode provocar o efeito inverso e fazer 

com que um exemplar saudável adoeça. A melhor 

escolha são nutrientes de fórmulas mais solúveis 

e menos agressivas para as plantas (sulfatos, nitra-

tos, etc.) e quela�zados para uma absorção mais 

rápida e eficaz.

17ª

Fonte: Paulo N. Camargo e Ody Silva

Nutriente Eficiência no solo Eficiência via foliar

N 1 1,5 a 2 vezes maior

P 1 4 a 30 vezes maior

K 1 1 a 3 vezes maior

Mg 1 50 a 100 vezes maior

Fe 1 75 a 100 vezes maior

Zn 1 3 a 20 vezes maior

Eficiência dos nutrientes no solo x eficiência dos nutrientes via foliar
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Nutriente Tempo

N 1/2 a 36 horas

P 5 a 15 dias

K 10 a 96 horas

Ca 10 a 96 horas

Mg 6 a 24 horas

S 1 a 10 dias

Cl 1 a 4 dias

Fe 10 a 20 dias

Mn 18 a 48 horas

Mo 10 a 20 dias

Zn 11 a 36 horas

Tempo para absorção de 50% dos nutrientes
aplicados nas folhas

Fonte: Malavolta (1994) 

Com respeito aos macronutrientes tem-se:

Cá�ons

Absorção mais rápida do K+ e mais lenta do Ca+2

Ânions

Absorção mais rápida do NO3- e mais lenta do H2PO4-
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Uma vez que o nutriente penetra nas folhas, ele 

deve migrar para outras partes da planta em que 

sua presença é necessária. Essa mobilidade varia 

Como a mobilidade dos nutrientes influencia na área foliar?

de nutriente para nutriente como podemos verifi-

car no quadro abaixo:

18ª

Conhecendo tais caracterís�cas, recomenda-se em certos casos a pulverização 

parcelada e repe�da (a cada 15-20 dias), para que seja possível garan�r de uma 

maneira mais eficiente o efeito dos nutrientes empregados na lavoura.

Altamente
móveis

Móveis Parcialmente
móveis

Pra�camente
imóveis

Nitrogênio Fósforo Zinco Cálcio

Potássio Cloro Cobre Boro

Enxofre Manganês

Magnésio Ferro

Molibdênio

Mobilidade dos nutrientes
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Após a pulverização, os macro e micronutrientes 

são re�rados das folhas por efeito da lavagem da 

chuva, neblina, água de irrigação, etc. com dife-

Como os nutrientes se comportam em relação à lavagem?

rentes graus de intensidade. A tabela a seguir 

mostra a reação dos principais nutrientes durante 

a lavagem de folhas novas:

19ª

Facilmente
lavável

Moderadamente
lavável

Dificilmente
lavável

Sódio Potássio Zinco

Manganês Cálcio Ferro

Magnésio Cloro

Enxofre Fósforo

Lavagem de nutrientes
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1. FASE DO CRESCIMENTO

 Compreende desde a germinação até o aparecimento das primeiras flores.

 Nessa fase o nutriente mais exigido é o nitrogênio (N) seguido do fósforo (P).

2.  FASE DA FLORAÇÃO

 Por ser rápida, é uma fase crí�ca.

 O nutriente mais requerido para toda espécie de planta é o fósforo (P).

 Com a adubação foliar rica em fósforo atende-se a exigência fisiológica

 das culturas nesse estágio.

3. FASE DA FRUTIFICAÇÃO

 Período em que há formação da produção-frutos.

 O nutriente principal é o potássio (K).

 Para atender a exigência da cultura nessa fase é indicada a aplicação foliar

 de uma fórmula rica em potássio (K).

Época ideal para aplicação do adubo foliar

Cultura
do ciclo

Fases de
desenvolvimento

Nutriente
mais exigido

Anual

Crescimento 40-60 Nitrogênio

dias após germinação Fósforo

Floração Fósforo

Fru�ficação Potássio

Perene

Crescimento Nitrogênio e Fósforo

Vegetação após colheita Nitrogênio

Floração Fósforo

Fru�ficação Potássio

Fases de desenvolvimento das lavouras
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