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A Fertinagro Biotech é uma empresa 
com presença internacional que integra 
o grupo TERVALIS, com facturação anual 
de mais de 600.000€. Trabalhamos com o 
objectivo de aumentar a eficiência e ren-
tabilidade das culturas, de forma susten-
tável e orientada para os desafios actuais. 
Estudamos ao detalhe as populações mi-
crobianas do solo e avaliamos a sua di-
nâmica através da metagenómica. A me-
tagenómica consiste na sequenciação e 

identificação das populações de micror-
ganismos que habitam num solo. O nos-
so objectivo passa por perceber que tipo 
de microrganismos existem e que papel 
desempenham no ambiente em que 
se encontram. Depois deste processo, 
sabemos quais são os benéficos para a 
agricultura e desenhamos um pacote nu-
tricional que estimule os microrganismos 
que melhoram a fertilidade do solo. 

Campo de Ensaio de Milho 
Esta parcela tem uma área total de 4 
hectares e um programa de fertilização 
que incorpora tecnologias de protecção 
de nutrientes e estimulação de proces-
sos metabólicos da planta e microrganis-
mos. 
Foi semeado no dia 28 de Março, com 
aplicação de duas gamas de produtos: 
• RENOVATION FUERZA (PLUS 123 (6-8-
18) | MULTIPHOS 814 (8-14-5) | ENERGY 
(30N) – NPK minigranulados de precisão 
com extratos húmicos e microelementos 
protegidos; 
• AGRISTART – microgranulados de alta 

eficiência para aplicação ultralocalizada 
junto à semente. 

Os fertilizantes indicados contêm tecno-
logia PROLIFE – que nutre e activa os mi-
crorganismos da rizosfera, estimulando 
os processos de solubilização e fixação 
de nutrientes. Estimula os processos fi-
siológicos da planta melhorando a res-
posta ao stress;  
E tecnologia DURAMON – que garante 
a disponibilização gradual de azoto ao 
longo do ciclo da cultura. 
Parte da área semeada encontra-se 
numa zona de baixa que sofreu enchar-
camento durante algumas semanas e 
condicionou o desenvolvimento da cul-
tura. Adaptámos o plano e aplicámos o 
nosso fisioactivador rico em aminoáci-
dos e matéria orgânica – AMINOVIT VI-
GORIÓN. Rapidamente a cultura recupe-
rou e acompanhou o desenvolvimento 
da restante parcela. 
Esperamos uma boa produção tendo em 
conta o bom desenvolvimento da cultu-
ra até à data. 

Campo de Ensaio de Tomate 
O campo de ensaio de tomate com a 
nossa fertilização compreende uma área 
total de 3 hectares. Todas as soluções 
aplicadas são desenvolvidas e enrique-
cidas com indutores metabólicos para 
estimulação da microbiologia benéfica 
do solo. 
Este campo foi plantado no dia 16 de 
Maio e feita uma divisão da parcela em 
dois sectores, com fertilizações de fundo 
distintas: 
• MINERAl – RENOVATION FUERZA 
PLUS 123 (6-8-18) – NPK de libertação 
controlada com magnésio, enxofre e mi-
croelementos protegidos; 
• ORGANOMINERAl – BIOFUERZA 212 
(5-3-10) – fertilizante biológico NPK com 
matéria orgânica e tecnologias de esti-
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CORRETOR DE CARÊNCIAS MÚLTIPLAS COM BORO, COBRE, FERRO, MANGANÊS,
MOLIBDÉNIO E ZINCO;

APLICAÇÃO EM ÁGUA DE REGA OU PULVERIZAÇÃO FOLIAR;

mulação da raiz e da flora microbiana 
– ACTIBIÓN e AMINOVIT – ao mesmo 
tempo que melhora a fertilidade do 
solo, pelo teor de carbono orgânico for-
necido. 

A adubação foliar foi igual para os dois 
sectores. 
Deste plano podemos destacar a utiliza-
ção do nosso regenerador biológico de 
solos – EFISOIL RENOVATION – rico em 
ácidos húmicos e fúlvicos, que veio me-
lhorar a estrutura do solo, o desenvolvi-
mento da raiz e aumentar a capacidade 
de retenção de água. Os complexos es-
táveis formados com os microelementos 
torna-os móveis e assimiláveis pela plan-
ta. Este produto foi combinado com o 
EFISOIL SUPERBIA – um fisiofortificante 
vegetal biológico com 55% de aminoáci-
dos livres, reforçando os mecanismos de 
defesa da planta e a actividade dos mi-
crorganismos benéficos do solo. A apli-
cação de EFISOIL SUPERBIA ajuda a miti-
gar os danos causados pelos nemátodos 
existentes na parcela do ensaio. 

Com estes ensaios queremos demons-
trar que é possível reduzir significativa-
mente as unidades de fertilizante apli-
cadas, potenciando o trabalho da flora 
microbiana do solo, sem comprometer a 
produtividade e o rendimento das cultu-
ras.  
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