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Vito 6-4-1 

 

Nº Registo Nacional de Matérias Fertilizantes Não 

Harmonizadas, em conformidade com o disposto no 

Decreto-Lei 103/2015, de 15 de Junho: DGAE-500/2022 

válido até 07/03/2027. 

Produto autorizado em Modo de Produção Biológico (MPB). 

Em conformidade com o estabelecido no Reg. (CE) n.º 

834/2007, do Conselho, de 28 de junho, relativo à produção 

biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, bem como 

no Reg. (CE) n.º 889/2008 da Comissão, de 5 de setembro, 

que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) 

n.º 834/2007, e no Reg. Execução (UE) n.º 354/2014 da 

Comissão, de 8 de abril, podendo ostentar a menção 

relativa à possibilidade de uso em modo de produção 

biológico. 

 

Denominação do tipo 

ADUBO ORGÂNICO NP 6-4-1 (Grupo 2, Tipo 3) 

 

Descrição 

Fertilizante livre de Organismos Geneticamente 

Modificados (OGM) e adequado a Agricultura Biológica. 

Obtido totalmente a partir de subprodutos de origem 

vegetal com teores declarados de azoto, fósforo e potássio. 

Fabricado a partir de resíduos da indústria alimentar, 100% 

orgânico de origem vegetal. Grânulos amarelo-

acastanhados, de odor característico. 

 

Granulometria 

Grânulos dispersáveis. 100% dos grânulos passam num 

crivo de 5,0 mm. SGN 200 (grânulos com dimensão média 

de 2,0 mm). 

 

Aplicações 

Pode ser aplicado em qualquer cultura, árvores e arbustos 

ornamentais, para plantação e para preparação de 

composto.   

Análise química 

Azoto (N) total ……………………………………….…………..…… 6,12% 

 6,07% Azoto (N) orgânico 

 0,05% Azoto amoniacal (NH4-N) 

Fósforo (P2O5) total ………………..………………………………. 3,78% 

Potássio (K2O) total ……………………………………….….…….. 0,99% 

Magnésio (MgO) total ………………………….….…….……….. 0,41% 

Cálcio (CaO) total …………..……………………….………….……. 5,08% 

Sódio (Na2O) total …………………………………….……..……….0,69% 

Enxofre (S) total ………………....………………….…………..…… 1,18% 

Matéria seca …………………………………………………….……. 91,90% 

Humidade ……………………………………..……………….…….…. 8,10% 

Matéria orgânica (m.s.) ………………………………........…. 70,70% 

Carbono (C) orgânico total (m.s.) …………….……….….… 41,10% 

Razão C/N 7,2 

pH 6,1 

Condutividade eléctrica 4170 µS/cm 

Pobre em cloro. 

 

Modo de aplicação 

Aplicar apenas topicamente, principalmente durante a 

plantação. Nas plantas jovens, deve ter-se o cuidado de 

espalhar o fertilizante pelo menos duas semanas antes da 

plantação. Caso a aplicação seja directamente na planta, 

deve manter-se um espaço de 5 cm entre a planta e o 

fertilizante. 

 

Propriedades 

Boskbio Vito um fertilizante orgânico de longa duração com 

um efeito de melhoramento do solo. Devido ao alto teor de 

matéria orgânica, melhora o teor de húmus no solo 

e optimiza as suas propriedades físicas e biológicas. O 

resultado é uma intensiva actividade dos organismos do 

solo e alta estabilidade das fracções do solo, bem como 

melhor capacidade de armazenamento de água e 

condutividade. Como vantagem adicional, as plantas ainda 

beneficiam do chamado efeito priming, em que são 

disponibilizados os nutrientes que estão acumulados e 

bloqueados no solo. 

 

Doses de aplicação 

Abaixo as doses gerais recomendadas por tipo de cultura, 

tendo em atenção as necessidades nutricionais e também 

de acordo com as condições edafoclimáticas, frequência e 

método de aplicação. 
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Cultura Dose Época de aplicação 

Vinha 600 – 800 kg/ha 
Da Primavera ao 
Outono. 

Preparação do 
jardim 

200 – 250 g/m2 
Da Primavera ao 
Outono. 

Milho 1300 – 1600 kg/ha Antes da plantação. 
Beterraba 1300 – 1600 kg/ha Antes da plantação. 

Plantação de 
fruteiras 

700 – 900 kg/ha 
Na Primavera ou 
Outono. 

Prados e 
pastagens 

800 – 1300 kg/ha No período vegetativo. 

Espécies 
florestais e outras 
árvores em 
viveiro 

1200 – 1500 kg/ha 
Na Primavera ou 
Outono. 

Árvores e 
arbustos 
ornamentais 

200 g/m2 Na Primavera. 

Relvados e 
campos 
desportivos 

1000 – 1600 kg/ha No período vegetativo. 

Bagas 700 – 900 kg/ha Na Primavera. 

Restauração de 
solos 

500 – 600 kg/ha No período vegetativo. 

Manutenção  800 – 1500 kg/ha No período vegetativo. 
Hortícolas 850 – 2500 kg/ha No período vegetativo. 

 

Vantagens 

Todos os nutrientes ligados organicamente. 

Nutrientes de libertação lenta. 

Redução significativa da lixiviação de azoto e potássio em 

níveis profundos do solo. 

Elevada taxa de utilização de nutrientes, o que permite uma 

poupança ambiental e económica. 

Elevado teor de matéria orgânica. 

Aumenta o teor de húmus do solo. 

Melhora a capacidade de retenção de água. 

Melhora o arejamento do solo. 

Melhora a porosidade do solo. 

Alto teor de nutrientes, especialmente fosfato. 

Aumenta o crescimento das raízes. 

Melhora a biologia e a estrutura do solo 

Melhora a resistência das plantas às doenças e à geada. 

Aumenta a produtividade das culturas. 

Aumento do teor de proteína e açúcares nas plantas. 

 

 

 

Modo de produção 

Fertilizante produzido como um subproduto da produção 

de amido e xarope de glicose usando milho e trigo como 

matéria-prima. O processo de produção de óleo comestível, 

ração para gado e xarope glicose usa muita água. Esta água 

é contida, reciclada e usada para a produção do Boskbio 

Vito. O amido, proteína e açúcar que não foram capturados 

ou usados na a produção de óleo comestível, ração animal 

do xarope de glicose, é então fermentado para produzir 

Boskbio Vito. Esta fermentação transforma o produto em 

um fertilizante com alto teor de substância orgânica e 

grande conteúdo de nutrientes, como azoto, fósforo e 

potássio. Na fermentação o caldo é drenado por 

centrifugação e seco a 105 ° C a 115 ° C durante 36 horas. 

Depois disso, o fertilizante é esterilizado, para se tonar livre 

de sementes de ervas daninhas e seguro para humanos e 

animais de estimação. O pó aqui criado é granulado, e é o 

fertilizante 100% orgânico Boskbio Vito. 

 

Armazenamento 

Manter o fertilizante seco e proteger a embalagem da 

radiação UV directa. 

 

Validade 

Vários anos, nas condições descritas acima. 

 

Embalagens 

Sacos de 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg e 25 kg 

(peso líquido). Big bags de 500 kg e 1000 kg (peso líquido). 

Supersacos também disponíveis. 

 

 

 

 

 

 


