Perguntas
Frequentes

Pode ser aplicado
via radicular
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Contém sais 100% hidrossolúveis, quela zado,
com alta concentração de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e aminoácidos

Fer lizante organomineral 100% hidrossolúvel, quela zado, com alta
concentração de substâncias húmicas (ácidos húmicos e ácidos fúlvicos) e
aminoácidos.
Essas substâncias são reguladores vegetais que diminuem o uso de
fer lizantes químicos e aumentam a produção e resistência aos estresses
causados por temperatura e déﬁcit hídrico.
Promovem equilíbrio hormonal das plantas, favorecendo seu potencial
gené co e es mulando o desenvolvimento do sistema radicular.
É especialmente indicado para fer rrigação, hidroponia, pulverização e
gotejamento. Também pode ser aplicado via radicular.

Formulação para plan o

N P K
09 - 43 - 00
Ácidos húmicos ........................................................... 10%
Ácidos fúlvicos .............................................................. 7%
Aminoácidos ................................................................. 5%

Formulação para cobertura

N P K
09 - 00 - 33
Ácidos húmicos ........................................................... 10%
Ácidos fúlvicos .............................................................. 7%
Aminoácidos ................................................................. 5%
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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1ª

O que diferencia BIOVERT de outros fer lizantes foliares?

BIOVERT é o único fer lizante organomineral foliar,
100% hidrossolúvel, com alta concentração de
substâncias húmicas (ácidos húmicos e fúlvicos) e
aminoácidos. Suas formulações diferenciadas

2ª

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-
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possuem 10% de ácidos húmicos, 7% de ácidos
fúlvicos, 5% de aminoácidos e 10% de carbono
orgânico.

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 ca ônica. Já
os ácidos fúlvicos apresentam frações coloridas,
quimicamente cons tuídas por polissacarídeos,
aminoácidos e compostos fenólicos, e apresentam capacidade redutora no solo formando complexos de Fe, Cu, Ca e Mg.
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3ª

Quais os principais bene cios dos ácidos húmicos, fúlvicos e aminoácidos?

3 Síntese de proteínas;
3 Compostos intermediários dos hormônios
vegetais endógenos;
3 Efeito complexante em nutrientes e outros
agroquímicos;
3 Maior resistência ao estresse hídrico e de alta
temperatura;
3 Maior tolerância ao ataque de doenças e
pragas;
3 Melhoria da germinação;
3 Produção de plantas com raízes mais bem
desenvolvidas;
3 Plantas mais vigorosas;
3 Enchimento mais uniforme de grãos;
3 Produ vidade elevada;

4ª

Quais as principais funções dos ácidos húmicos e fúlvicos?

As substâncias húmicas (ácidos húmicos e ácidos
fúlvicos) são bioes mulantes. Aumentam a concentração de nutrientes no tecido foliar, afetando
posi vamente 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
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3 Melhora a estruturação dos solos argilosos
e arenosos;
3 Aumenta a disponibilização de água e
nutrientes para as plantas;
3 Diminui riscos de intoxicação por metais
pesados e por herbicidas;
3 Facilita a absorção dos nutrientes;
3 Aumenta a taxa fotossinté ca nas plantas;
3 Aumenta os teores de açúcares nos produtos
colhidos;
3 Bioa vadores vegetais são u lizados como
substâncias complexantes para promoverem
uma absorção mais eﬁciente ou mais restrita
de íons ou moléculas através da aplicação foliar.

cons tuintes da maior parte da matéria orgânica
de solos e sedimentos, responsáveis pela melhoria
das propriedades sicas, químicas e biológicas, especialmente na rizosfera (Floss e Floss, 2007). As
frações húmicas mais importantes quanto à rea vidade e de maior ocorrência nos ecossistemas são
os ácidos húmicos e ácidos fúlvicos.

16 3637-4088
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5ª

Como as cul vares 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

6ª

de SH promove posi va alteração da arquitetura
das raízes, que se reﬂete na parte aérea e na ﬁsiologia como um todo, favorecendo a ﬂoração e
fru ﬁcação. 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 fer lização foliar?

Sim. O aumento no aproveitamento de nutrientes via foliar nas lavouras pode ocorrer devido à complexação dos elementos ca ônicos 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 cu cula das folhas,
elevando a velocidade de absorção por apresentar propriedades de atração e repulsão em que
os nutrientes aplicados na forma de cá ons livres
levariam maior tempo para serem absorvidos.

2,5 kg

Além disso, esses quelatos formados por
cá ons+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 pep deos, proteínas e
precursores de outras moléculas, como hormônios, coenzimas, nucleo deos e polímeros de paredes celulares.

Cana-planta
Cana-planta

+
2,5 kg

Observação:
pode ser aplicado via
foliar e radicular
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7ª

Quais os bene cios 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 an oxidante na eliminação de

8ª

radicais livres formados como resultado da absorção de metais pesados. Contudo, as melhores respostas dos aminoácidos têm sido em situações de
estresses bió cos, como aqueles relacionados ao
ataque de pragas e doenças. E ainda nos abió cos, como desordens nutricionais, climá cas,
deﬁciências hídricas ou estresses relacionados à
aplicação de defensivos, em especial herbicidas,
conferindo aos aminoácidos o tulo de agentes
an estressantes.

Qual a solubilidade das substâncias húmicas?

Pode ser agrupada em substâncias húmicas e não
húmicas. As não húmicas são compostas por substâncias com caracterís cas químicas deﬁnidas,
como polissacarídeos, aminoácidos, açúcares, proteínas e ácidos orgânicos de baixa massa molar. As
substâncias húmicas não apresentam caracterís cas químicas e sicas 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

2,5 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 (HUM)
é a fração não extraída por ácido ou extrato alcalino diluído.

Cana-soca

+
2,5 kg

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

Resíduos Vegetais
e Animais

Transformações especíﬁcas por microrganismos

Açúcares

1

Polifenóis
e
Quinonas

Compostos
Nitrogenados

2

Produtos de
degradação
da Lignina
e Quinonas

Ligninas
modiﬁcadas

3

4

Substâncias Húmicas
(ácidos húmicos, fúlvicos
e humina)
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