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BIOFERTILIZANTE ENRIQUECIDO COM MAMONA
Os biofertilizantes são adubos produzidos com diferentes ingredientes disponíveis na
propriedade (esterco, leite, caldo de cana, cinza, entre outros). Eles podem ser enriquecidos com
pó de rocha (ver ficha Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas nº 6), microrganismos eficientes
(ver ficha Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas nº 31) e resíduos de plantas.
Importante!
Produtores orgânicos devem consultar a OCS ou OAC para autorização do uso de
biofertilizantes, principalmente quanto à aplicação em partes comestíveis das plantas. O uso
de biofertilizante é permitido desde que ele esteja fermentado e bioestabilizado (curado).
O uso de resíduos é permitido desde que não contenham produtos proibidos pela legislação
de produção orgânica.
Ingredientes para o preparo de 200 litros de biofertilizante enriquecido com mamona:
- Vasilhame de 200 litros;
- 20 kg de composto orgânico (ver ficha Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas nº 15) ou
esterco curtido;
- 20 kg de mamona triturada (folhas, talos, bagas e hastes tenras);
- 4 kg de cinza vegetal;
- 140 litros de água;
Como preparar o biofertilizante enriquecido com mamona:
1° passo:
Colocar todo o composto orgânico dentro do vasilhame de 200 litros.
Acrescentar 100 litros de água e misturar bem.

2° passo:
Acrescentar a mamona triturada e a cinza.
Completar com água até o volume total do vasilhame e misturar bem.
Deixar fermentando.

Dica agroecológica!
A mamona pode ser substituída por outra fonte de nitrogênio, como a torta de mamona,
farelo de algodão e farelo de cacau, para os quais serão necessários 50 kg.
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3° passo:
O biofertilizante poderá ser utilizado após 10 dias de fermentação, ou quando estiver
presente o cheiro de vinagre (azedo), leite fermentado ou silagem.
A parte líquida pode ser retirada, conforme a necessidade, após uma pré-agitação.
Sugere-se coar o biofertilizante antes de usá-lo.
Dica agroecológica!
Irá sobrar uma grande quantidade de ingredientes sólidos no fundo do vasilhame, devido
aos materiais usados, de modo que é possível reaproveitá-los acrescentando 100 litros de
água ao vasilhame.
Atenção: reaproveite apenas uma única vez, pois depois disso o produto irá
perder a sua qualidade.
Aplicação de biofertilizante:
O biofertilizante enriquecido com mamona deve ser aplicado no solo ou na linha de plantio,
com regador ou via irrigação.
Cultura

Biofertilizante

Indicação

Alho, Morango

400 ml por m2

Aplicação nas entrelinhas ou via irrigação

Pepino, Pimentão,
Tomate

200 ml por planta

A partir de 30 dias até a fase de frutificação.
Aplicação semanal, via irrigação

Dica agroecológica!
Não use ingredientes que contenham produtos não permitidos pela legislação de produção
orgânica.
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