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BIOFERTILIZANTE BIOGEO 

Bio quer dizer vida e fertilizante, adubo, portanto biofertilizante é um adubo vivo, já que 
contém nutrientes para as plantas e organismos vivos que ajudam no controle de doenças e 
pragas e, ainda, fornece minerais que alimentam as plantas. Os biofertilizantes podem ser feitos 
com qualquer tipo de matéria orgânica fresca. Na maioria das vezes, são utilizados estercos, 
mas também é possível usar somente restos vegetais.

O biofertilizante Biogeo pode ser utilizado na inoculação de sementes, para acelerar a 
decomposição da matéria orgânica do solo, e na adubação foliar e do solo.

Ingredientes:
- Vasilhame de 200 litros (tambor plástico);
- 30 litros de esterco fresco;
- 70 litros de água;
- 5 kg de restos de hortaliças e frutas orgânicos, não temperados;
- 50 g de tiririca;
- 50 g de fosfato natural;
- 100 g de pó de rocha.

Como preparar o biofertilizante Biogeo:
1º passo:
Colocar o esterco fresco e a água (pura e sem cloro) dentro do vasilhame e, depois disso, 
misturar bem.
Deixe o vasilhame sempre destampado e ao sol.

 
2º passo:
Quando começar a fermentação, acrescente os restos de hortaliças, frutas e a tiririca à mistura.

3º passo:
Para enriquecer o Biogeo, acrescente fosfato natural e o pó de rocha.

Misturar bem!
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O Biogeo estará pronto quando moscas e marimbondos começarem a aparecer e o líquido 
ficar escuro ou ainda quando puder ver a sua imagem refletindo na água como se fosse um 
espelho. O tempo de preparação varia de 20 a 30 dias.

Atenção!
O Biogeo deve ser mexido todos os dias, pelo menos três vezes por dia.
Se for utilizado no dia seguinte, deve-se mexer somente pela manhã e depois deixar em 
repouso durante o resto do dia para que a parte sólida fique por baixo, e seja possível retirar 
a parte liquida;
Não aplicar o Biogeo em plantas em florescimento, pois os insetos responsáveis pela 
polinização podem fugir.

Importante!
O Biogeo pode durar anos. Para manter em condições de utilizar novamente, é preciso 
acrescentar restos de hortaliças, de frutas e água;
O pó de rocha pode ser usado respeitando os limites máximos de metais pesados constantes 
no Anexo VI da Instrução Normativa 46 (MAPA);
O uso de biofertilizante é permitido desde que ele esteja fermentado e bioestabilizado 
(curado);
Produtores orgânicos devem consultar a OCS ou OAC para autorização do uso de 
biofertilizantes, principalmente quanto à aplicação em partes comestíveis das plantas, e 
quanto à utilização de restos de hortaliças e frutas.

Aplicação do Biogeo, dose para 20 litros (pulverizador costal)

Aplicação
Dose

Quando aplicar ObservaçõesBiogeo Água

No solo 10 litros 10 litros
Nas horas mais 
frescas do dia, 

todo o mês.

Deve ser aplicado até que a 
terra fique fofa e apareçam 
os “bichinhos do bem” na 

plantação.
Foliar 1 litros 19 litros

Inoculação de 
sementes

Até cobrir as 
sementes

Sem 
água

Deixar as 
sementes de 

molho durante 
dois minutos.

Depois de dois minutos, 
acrescentar farinha de rocha 
ou pó de pedra, misturando 

as sementes para que 
todas fiquem com a mesma 

quantidade de farinha de 
rocha ou pó de pedra. 

Depois, plante!
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