
Visafértil Raiz é um fertilizante orgânico à base de substâncias 
biologicamente ativas e aminoácido que ativa o metabolismo e a 

divisão celular das raízes e dos tecidos jovens.

Os aminoácidos específicos presentes (Cistina, Tripto-
fano, Ác. Glutâmico, Serina, Ac. Aspártico) potencia-
lizam a eficiência do sistema radicular, melhorando 
o metabolismo e o equilíbrio hormonal em todos os 
tecidos da planta.
Visafértil Raiz permite um melhor enraizamento das 
mudas, ajudando-as a superar rapidamente a crise 
do transplante apesar de condições desfavoráveis de 
temperatura e umidade.
Também pode ser usado no tratamento de semen-
tes para melhorar a germinação e o desempenho no 
campo, tanto na fase inicial como durante todo o ci-
clo vegetativo.

RAIZ
VISAFÉRTIL FERTILIZANTE ORGÂNICO 

COMPOSTO
CLASSE A
(líquido)



Benefícios

Sugestões de dosagens

Cultivos hortícolas
Dosagens e aplicações:

Sobre as sementes e plantas em viveiros, 
aplicar com pulverizador 

0,8-1,0 ml/litro de água imediatamente após 
o transplante.

Obs.: É possível repetir o tratamento 10-15 dias após a primeira aplicação e continuar até 
obter o resultado desejado.

Em fertirrigação com equipamentos de 
gotejamento próximo das plantas recém 

trasplantadas

500-600 ml/1000 m2;
Uma semana depois:
300-400 ml/1000 m2.

Em fertilização com “regador”

Utilizar a solução nutritiva com doses de 
2,5 ml/litro. aproximadamente, utilizando 

0,500 ml. por planta imediatamente após o 
transplante.

Imersão da bandeja (vaso) na solução 
nutritiva antes do transplante

Doses de 1,5-2,5 ml/litro de água.

Cultivos frutíferos e florestais
No transplante e no crescimento vegetativo, 

na fertirrigação localizada
2-3,0 ml/litro de água

Plantas em vasos e ornamentais
2-3 aplicações a cada 7 dias após o 

transplante
1,5-2,0  ml/litro de água

Tratamento de sementes
Soja 100-200 ml/100kg sementes
Milho 5-6 ml/kg sementes
Feijão 2 ml/kg sementes

Trigo e arroz 1-1,5 ml/kg sementes
As doses recomendadas são indicativas e devem ser aumentadas ou diminuídas, dependendo 
das características da área e das necessidades de cada cultura.

• Extenso e poderoso sistema radicular;
• Reduz o tempo de superação de estresse de 

transplante;
• Melhora as condições de nutrição na zona radicular;
• Combate as situações de estresse de salinidade;
• Assegura uma rápida germinação das sementes 

tratadas.

Embalagens
1 litro;
5 litros;
25 litros.


