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Máxima de nutrição para 
plantas de temporada
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Esta publicação foi elaborada com 

extremo cuidado. As recomendações aqui 

incluídas baseiam-se em resultados de 

ensaios, bem como em experiências de 

viveiristas. Como não podemos controlar 

o uso feito dos nossos produtos, a 

ICL Specialty Fertilizers não assumirá 

qualquer responsabilidade pelos danos 

que possam derivar da aplicação dos 

nossos produtos. Este documento 

está sujeito a erros tipográficos ou de 

impressão.

A ICL Specialty Fertilizers está certificada segundo as 

normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
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O Osmocote® Bloom é um fertilizante de libertação controlada, especialmente 

concebido para plantas de temporada, como petúnias, begónias e gerânios. Ajuda a 

melhorar a qualidade da planta introduzindo a máximo nutrição, tanto ao longo do 

ciclo como nas diferentes etapas de venda e até ao uso inicial pelo comprador final. 

O fertilizante Osmocote® Bloom também permite poupar custos em mão de obra.

Características do 
produto:

 z  Especialmente desenvolvido para 

plantas de temporada

 z  Conjunto completo de 

micronutrientes

 z  Duração de 2 a 3 meses

 z  A proporção recomendada é de 2 a 4 

gramas por litro de volume do vaso

 z  Não é necessário nem recomendado 

o uso de um fertilizante starter

 z  O tamanho do grânulo é médio, 

pelo que é perfeito para misturar em 

tabuleiros e vasos pequenos.

Instruções de 
utilização

O Osmocote® Bloom foi concebido para 

ser incorporado no substrato da cultura. 

O Osmocote® Bloom começa a libertar 

nutrientes desde o preciso momento em 

que é aplicado, pelo que o produto deve 

ser misturado imediatamente antes de 

ser colocado nas plantas em vasos.

Durante o primeiro período depois da 

mistura, os níveis de condutividade 

elétrica (CE) serão baixos. Dependendo da 

temperatura do substrato, os nutrientes 

serão libertados gradualmente ao longo 

de um período de 2 a 3 meses. Na maioria 

das culturas de plantas de temporada 

este período efetivo coincide com todo 

o ciclo da cultura e até com as primeiras 

semanas da fase de uso do comprador. A 

dose recomendada é de 2 a 4 gramas por 

litro de volume do vaso. Não obstante, 

esta depende da cultura e das condições 

de desenvolvimento (consultar as doses 

recomendadas na página 7).

Se desejar efetuar uma consulta mais 

específica, entre em contacto com um 

assistente da ICL Specialty Fertilizers ou 

com o seu distribuidor local. 

As vantagens  
de usar o 
Osmocote® Bloom

 z Concebido especificamente 

para plantas de temporada.

 z Plantas sãs, compactas e 

uniformes.

 z Sustentável: menos 

contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas.

 z Cumpre as normas (MPS) 

de emissões de azoto e 

fosfatos.

 z Menos mão de obra: basta 

uma única aplicação.

 z Fácil de aplicar: concebido 

para misturar com o meio da 

cultura.

 z Menor valor de CE no 

substrato do vaso, melhor 

desenvolvimento.

 z Menor introdução de 

fertilizantes e melhores 

resultados.

 z Maior duração na etapa de 

uso do comprador.
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Fases de rega e de nutrição separadas

Quando se cultivam plantas de temporada, há três métodos possíveis para a aplicação do fertilizante: usar um fertilizante solúvel em 

água, um fertilizante encapsulado ou uma combinação de ambos. O fertilizante de libertação controlada Osmocote® Bloom permite 

ao produtor manter separadas as fases de rega e de nutrição, o que reduz a necessidade de acrescentar fertilizante. O custo de mão 

de obra também pode ser reduzido, sendo que basta uma única aplicação para um programa completo de fertilização em plantas de 

temporada.

Nutrição sustentável

Tal como os restantes produtos 

Osmocote, o Osmocote® Bloom é um 

fertilizante sustentável. Pode poupar uma 

quantidade considerável de fertilizante 

por hectare. Este fertilizante deve ser 

aplicado diretamente no meio da cultura, 

próximo das raízes da planta.

Maior vida útil

Com o Osmocote® Bloom, as plantas 

são nutridas desde o momento da sua 

implantação no vaso e esta nutrição 

continua até à primeira etapa de uso 

do comprador final, aumentando 

a sua satisfação. Os nutrientes são 

gradualmente libertados durante todo o 

período de eficácia do fertilizante, dando 

lugar a plantas mais sãs nos centros de 

jardinagem e menos plantas perdidas. As 

plantas vão manter-se sãs e bem nutridas 

durante mais tempo e, portanto, os 

consumidores estarão mais propensos a 

continuar a comprar essas plantas.

O equilíbrio perfeito 
para plantas de 
temporada

O Osmocote® Bloom apresenta 

resultados ideais de equilíbrio NPK para 

plantas de temporada com um ciclo 

de cultura de 2 a 3 meses. Contém um 

conjunto completo de micronutrientes 

e o tamanho reduzido dos grânulos é 

perfeito para conseguir uma distribuição 

ótima. O rácio de NPK também foi 

calculado especialmente para favorecer 

um desenvolvimento mais compacto.
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Informação sobre o produto

 z  Embalagem: Saco de 25 kg

 z Código de producto: 8739.02.25

 z  Processo de encapsulamento: NPK + micronutrientes 

revestidos a 100 %

Descrição do produto 

Osmocote® Bloom é um fertilizante de libertação 

controlada especificamente concebido para a cultura de 

plantas de temporada em vasos pequenos. Contém NPK, 

magnésio e todos os micronutrientes necessários para um 

desenvolvimento saudável. Os grânulos estão totalmente 

revestidos e duram entre 2 e 3 meses.

Para determinadas situações (por exemplo, com ciclos 

de cultura superiores a 2-3 meses, ou se forem usados 

equipamentos de aplicação no local de plantação), a ICL 

Specialty Fertilizers recomenda o uso do Osmocote Exact, que 

proporciona a máxima segurança e ótimos resultados.

Instruções de uso

Graças à tecnologia exclusiva de encapsulamento com resina 

da ICL Specialty Fertilizers, o Osmocote® Bloom tem um padrão 

de libertação muito regular. É especialmente apto para culturas 

de plantas de curta duração (de 6 semanas a 3 meses). Para 

outros tipos de plantas de temporada, recomendamos o uso do 

Osmocote Exact Standard High K 3 - 4M ou 5 - 6M. O período 

de eficácia do Osmocote® Bloom depende da temperatura (a 

longevidade do produto é testada e determinada a 21 °C).

O Osmocote® Bloom deve ser armazenado num lugar 

seco. Os sacos abertos ou danificados devem ser fechados 

adequadamente.



   Dose recomendada por cultura em g/l de volume do vaso
Necessidades altas (4 g/l) Necessidades normais (3 g/l) Necessidades baixas (2 g/l)

Crisântemo Alyssum Impatiens da Nova Guiné Aster

Dendranthema Antirrhinum Impatiens walleriana Calceolária

Diáscia Asteriscus Ipomea Celosia

Lantana Bacopa Lobelia Cineraria

Nicotiana Begonia semperflorens Mimulus Coleus

Pelargonium peltatum Bellis Nemesia Glechoma

Pelargonium zonale Brachycome Pelargonium grandiflorum Godetia

Petúnia Calibrachoa Portulaca Gomphrena

Phlox Cuphea Sálvia Scaevola

Plectranthus Dália Salvia farinacea Vinca rosea

Erysimum Sanvitalia Zínia

Brincos-de-princesa Senecio

Gazania Sutera diffusa

Heliotropo Cravo-túnico

Violeta outonal Verbena
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Aplicação

As doses recomendadas baseiam-se em substratos não fertilizados. Os melhores 

resultados podem ser obtidos quando o substrato do vaso não contém um fertilizante 

Starter. De qualquer modo, caso se empregue um starter, recomendamos que não 

se use mais do que 0,5 g/l em combinação com as doses de aplicação mencionadas. 

O Osmocote® Bloom foi especialmente concebido para ser usado misturado no meio 

de cultura. Não recomendamos que este produto seja aplicado diretamente no local 

de plantação. Em certos casos, poderia ser necessária uma segunda fertilização com 

fertilizantes solúveis ou que sejam efetuados ajustes para compensar a qualidade da 

água. Entre em contacto com um assistente da ICL Specialty Fertilizers se desejar efetuar 

uma consulta mais específica.

Faça um primeiro teste em pequena escala antes da aplicação completa ou se for efetuar 

outras alterações nas suas práticas culturais. Uma vez que as circunstâncias podem ser 

diferentes e como não podemos controlar a aplicação que é feita dos nossos produtos, 

a ICL Specialty Fertilizers não assumirá qualquer responsabilidade caso se obtenham 

resultados negativos.

Grãos de Osmocote® Bloom (à esquerda) e grãos de Osmocote Exact Standard 3 – 4M (à direita).

Riquezas garantidas

12 % AZOTO TOTAL (N)

 5,3 % azoto nítrico (N-NO3)

 6,7 % azoto amoniacal

 (N-NH4)

7 % PENTÓXIDO DE FÓSFORO

 (P2O5)

 5,2 % solúvel em água

18 % ÓXIDO DE POTÁSSIO (K2O)

 solúvel em água

1,5 % ÓXIDO DE MAGNÉSIO (MgO)

 0,4 % solúvel em água

0,01 % Boro (B)

0,045 % Cobre (Cu)

0,35 % Ferro (Fe)

 0,07 % quelatado com EDTA

0,05 % Manganês (Mn)

0,017 % Molibdénio (Mo)

0,013 % Zinco (Zn)
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O Osmocote® Bloom supera os resultados de fertilizantes orgânicos e 
de fertilizantes solúveis com adubos starter

Para comprovar os efeitos do Osmocote® Bloom na qualidade das plantas de temporada e na lavagem de nutrientes, realizou-se um 

estudo no centro oficial de ensaios RATHO, situado em Brindas (França).

O ensaio foi efetuado com 11 variedades de plantas de temporada, em condições de culturais padrão. O Osmocote® Bloom foi 

comparado com outros fertilizantes orgânicos e solúveis em água. Foram incluídos fertilizantes orgânicos no estudo para avaliar o 

seu rendimento e os seus efeitos sobre o meio ambiente. O uso de um fertilizante de fundo em combinação com a fertirrigação é 

uma prática habitual e, portanto, também foi incluída no ensaio.

Vista dos viveiros do ensaio em RATHO, Brindas, 

França.

Configuração do ensaio

 z Cultura: Lobelia, Cravo-túnico, Zínia, Verbena, Impatiens walleriana, Gazania, Celosia, 

Begónia, Agerato, Nemesia, Petúnia, Antirrhinum

 z Localização: Centro de ensaios RATHO, Brindas, França

 z  Envasamento: Semana 13 de 2010

 z  Tamanhos dos vasos: Conjuntos de 10 vasos de 8x8x8 cm

 z  Substrato do vaso: Turfa standard (com base de turfa irlandesa), sem fertilizante

 z  Sistema de rega: Aspersão, mangueira

 z  Avaliações: Crescimento (comprimento), número de rebentos, diâmetro, 

fitotoxicidade, cor das folhas, desenvolvimento das raízes, peso vida útil

 z  Fertilizações:  1) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 2,5 g/l 

2) Fertilizante orgânico 7-7-10, 4 g/l 

3) Fertilizante inicial, 1 g/l + fertilizante solúvel em água, 0,8 g/l em 

cada rega



Processo de cultivo

Semana 13
Início do ensaio e do envasamento das plantas de temporada, numa razão de 153 plantas por m2, primeira 
medição da água de rega fornecida, percentagem de drenagem, retirada de amostras da drenagem

Semana 17 Separação de plantas de 153 a 110 plantas por m2

Semana 20 Fim do ensaio, avaliação da qualidade da planta

Processo de cultura
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A lixiviação do fertilizante foi comprovada recolhendo toda a água de drenagem de cada tratamento ao mesmo tempo que se analisava 

o seu conteúdo de forma periódica. Também se mediu a quantidade total de água por cultura para poder extrapolar os resultados nas 

condições práticas dos viveiristas.

Lixiviação de azoto

Osmocote® Bloom e o fertilizante orgânico mostraram uma 

lixiviação de azoto claramente menor do que a combinação de 

fertilizante starter e fertilizantes solúveis em água: a lixiviação de 

azoto foi até 12 vezes menor por semana: lixiviação de azoto com 

fertilizante orgânico também revelou um resultado positivo, mas 

as plantas não alcançaram a qualidade exigida.

Lixiviação de fosfatos 

O Osmocote® Bloom também minimizou a lixiviação  de fosfatos 

relativamente aos resultados obtidos com fertilizantes orgânicos 

ou com a combinação de fertilizante starter e fertilizantes solúveis 

em água. Importa destacar que os fertilizantes orgânicos tiveram 

resultado negativo na lixiviação  de fosfatos. O Osmocote® 

Bloom conseguiu plantas extremamente uniformes em todas as 

variedades incluídas no ensaio, enquanto o fertilizante orgânico 

provocou danos por sais e descoloração das folhas.



Osmocote® Bloom Fertilizantes orgânicos starter + fertilizantes 
solúveis em água

Nemesia

Osmocote® Bloom Fertilizantes orgânicos starter + fertilizantes 
solúveis em água

Zinnia

Osmocote® Bloom Fertilizantes orgânicos starter + fertilizantes 
solúveis em água

Ageratum
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O Osmocote® Bloom 
produz plantas de 
excelente qualidade

Segundo o centro de ensaios RATHO, 

as plantas fertilizadas com Osmocote® 

Bloom apresentaram os melhores 

resultados em termos de cor, floração, 

densidade da planta e uniformidade.

Conclusões 
principais

 z O Osmocote® Bloom proporcionou 

a melhor qualidade em todas as 

variedades incluídas no ensaio: 

crescimento uniforme e ótimas cores.

 z  O Osmocote® Bloom conseguiu um 

nível de lixiviação  de nitratos muito 

menor do que a combinação de 

fertilizante starter com fertilizantes 

solúveis em água.

 z  O Osmocote® Bloom causou a menor 

lixiviação  de fosfatos.

 z  O fertilizante orgânico provocou 

danos por sais em algumas 

variedades.
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Resultados excelentes e plantas  
compactas com o Osmocote® Bloomm
Para comprovar os resultados do Osmocote® Bloom em diversas plantas de temporada, foi realizado um estudo no centro LVG de 

Heidelberg (Alemanha). O Osmocote® Bloom foi comparado com um fertilizante starter e um fertilizante solúvel em água. O ensaio 

foi realizado com Begónia, Cravo-túnico, Calibrachoa e Pelargonium. Durante o ensaio, avaliou-se a qualidade das plantas e o 

tempo de floração das culturas com cada tratamento.

Configuração do ensaio
 z Culturas: Begonia boliviensis «Bonfire», Tagetes texana «Orange», Calibrachoa 

hybrida «Callie Deep Yellow», Pelargonium zonale «Americana Light Pink Splash II»

 z  Localização: Centro de ensaios LVG, Heidelberg, Alemanha

 z Envasamento: Semanas 11 – 12 de 2010

 z  Tamanhos dos vasos: ø 10 cm

 z  Substrato do vaso: Turfa standard, sem fertilizante

 z  Sistema de rega: Inundação

 z  Avaliações: Altura e diâmetro da planta, número de rebentos, peso fresco, tempo de 

floração, desenvolvimento das raízes

 z  Fertilizações:  1) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 3 - 4,5 g/l*

2) Fertilizante starter 0,8 kg/m3 + fertilizante solúvel em água 0,8 g/l*

* As doses variaram a culturaVista do ensaio no centro independente Lehr- und 

Versuchsanstalt für Gartenbau de Heidelberg, 

Alemanha.



Desenvolvimento de raízes em 3 culturas avaliados em 18 de maio de 2010
(1 = enraizamento muito mau; 9 = enraizamento ótimo)

Tratamento Pelargonium Calibrachoa Cravo-túnico

Osmocote® Bloom 9 8.3 9

Fertilizantes solúveis em água 7.3 6.5 8.5

Doses por tipo de cultura
Cultura Osmocote® Bloom Fertilizante solúvel em água

Begónia 3 g/l de volume do vaso 0,8 g/l de água

Cravo-túnico 3 g/l de volume do vaso 0,8 g/l de água

Calibrachoa 3,5 g/l de volume do vaso 0,8 g/l de água

Pelargonium 4,5 g/l de volume do vaso
0,8 g/l de fertilizante starter + 0,8 g/l 
de água

Processo de cultura
Atividade

Semana 11 Envasamento de Begónia e Cravo-túnico

Semana 12 Envasamento de Calibrachoa e Pelargonium

Semana 16 Aplicação de reguladores de crescimento (Topflor 0,1 %)

Semana 20 Fim do ensaio, avaliação da qualidade das plantas
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Melhor enraizamento com o Osmocote® Bloom

A avaliação das raízes demonstrou que o enraizamento foi mais rápido e melhor com o Osmocote® Bloom do que com o fertilizante 

solúvel em água standard. Neste ensaio, é provável que isso se deva a menores níveis de condutividade elétrica no início.



As plantas fertilizadas com Osmocote® Bloom estavam aptas para 
venda entre 2 e 4 dias antes

Cultura Osmocote® Bloom Fertilizante solúvel em água

Begónia 26 de abril de 2010 29 de abril de 2010

Cravo-túnico 26 de abril de 2010 28 de abril de 2010

Calibrachoa 28 de abril de 2010 30 de abril de 2010

Pelargonium 9 de maio de 2010 13 de maio de 2010
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Osmocote® Bloom 
12-7-18

Begónia Fertilizante solúvel 
em água 0,8 g/l
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Calibrachoa

Altura da planta (cm) Grossura da planta (cm)

Osmocote® Bloom 
12-7-18

Fertilizante solúvel 
em água 0,8 g/l
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Plantas mais compactas com Osmocote® Bloom em Begónia e Calibrachoa

Os resultados das plantas de Begónia e Calibrachoa demonstram claramente que as plantas fertilizadas com Osmocote® Bloom são mais 

compactas.

Os números de altura e grossura foram superiores em fertilizantes solúveis em água e as plantas apresentaram um crescimento 

desordenado, estavam espigadas e finas. A qualidade e a cor das plantas com o Osmocote® Bloom foram melhores.

As plantas fertilizadas com Osmocote® Bloom estavam aptas para venda entre 2 e 4 dias antes. Na tabela, é indicada a data em que 80% 

das plantas tinham pelo menos uma flor aberta e estavam aptas para venda.



Cravo-túnico

Osmocote® Bloom  
2-3M 100 %

Fertilizante solúvel  
em água 100 %

Pelargonium

Osmocote® Bloom  
2-3M 100 %

Fertilizante solúvel  
em água 100 %

Calibrachoa

Osmocote® Bloom  
2-3M 100 %

Fertilizante solúvel  
em água 100 %

Begónia

Osmocote® Bloom  
2-3M 100 %

Fertilizante solúvel  
em água 100 %
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Devido à libertação controlada de nutrientes, é possível fazer com que as plantas cresçam gradualmente, sem picos de desenvolvimento 

provocados pela disponibilidade de grandes quantidades de nutrientes.

Embora as plantas tenham sido fertilizadas com reguladores de crescimento da mesma forma, é possível usar uma proporção menor de 

produtos químicos em certas condições.

Conclusões principais

 z  As plantas fertilizadas com Osmocote® Bloom apresentam um melhor desenvolvimento das raízes comparativamente a plantas 

fertilizadas com fertilizante solúvel em água.

 z  Nas plantas de Begónia e Calibrachoa, os resultados demonstram que, com o Osmocote® Bloom, as plantas são mais compactas e de 

melhor qualidade.

 z  Floração e maturação mais rápidas com o Osmocote® Bloom.

 z  As plantas fertilizadas com Osmocote estavam prontas para venda entre 2 e 4 dias antes.
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Melhor enraizamento e vida útil  
mais longa com o Osmocote® Bloom
No centro de ensaios da ICL Specialty Fertilizers para plantas de temporada, situado no viveiro Peter van der Plas, em Maasdijk 

(Países Baixos), realizou-se um estudo para testar o enraizamento e a vida útil de plantas fertilizadas com Osmocote® Bloom.

O ensaio foi realizado com diversos tipos de plantas de temporada em condições de crescimento normais. Osmocote® Bloom foi 

comparado com um tratamento com fertilizante starter e com um fertilizante solúvel em água. 

Configuração do ensaio

 z Culturas: Petúnia, Begónia, Impatiens, Cravo-túnico e Ageratum

 z  Localização: Centro de ensaios da ICL Specialty Fertilizers para plantas de época 

(viveiro Peter van der Plas, Maasdijk, Países Baixos)

 z  Envasamento: Semanas 19 – 24 de 2011

 z  Tamanhos dos vasos: Conjuntos de 10 vasos (140 ml)

 z  Meio de cultura: Turfa standard, sem fertilizante

 z  Sistema de rega: Aspersão, mangueira

 z  Avaliações: Cor, desenvolvimento das raízes, peso vida útil

 z  Fertilizações:  1) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 3 g/l

2)  1,2 g/l fertilizante starter + fertilizante solúvel em água 

2,2 CE em cada rega

Enraizamento

Conseguir um baixo nível de condutividade elétrica (CE) imediatamente após o 

envasamento é essencial para um bom desenvolvimento das raízes. Neste ensaio, 

retiraram-se amostras de substrato de vasos correspondentes a ambas as fertilizações 

para análise. O fertilizante starter que é utilizado com muita frequência, apresentou 

altos níveis de CE e de nutrientes desde o princípio. Contudo, o Osmocote® Bloom 

registou um valor baixo de CE no princípio, o que é muito mais benéfico para um melhor 

desenvolvimento das raízes e um crescimento saudável.

Centro de ensaios da ICL Specialty Fertilizers para 

plantas de época, situado no viveiro de plantas de 

época e de vaso Peter van der Plas, em Maasdijk, 

nos Países Baixos.



As plantas de Impatiens walleriana fertilizadas apresentaram um 

melhor desenvolvimento das raízes com o Osmocote® Bloom. Enraizamento da Impatiens 
walleriana

Osmocote® Bloom 
2-3M 100 %

Fertilizante solúvel 
em água 100 %

Begónia

Osmocote® Bloom 
2-3M 100 %

Fertilizante solúvel 
em água 100 %

Impatiens walleriana

Osmocote® Bloom 
2-3M 100 %

Fertilizante solúvel 
em água 100 %

Agerato

Osmocote® Bloom 
2-3M 100 %

Fertilizante solúvel 
em água 100 %

Cravo-túnico

Osmocote® Bloom 
2-3M 100 %

Fertilizante solúvel 
em água 100 %

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Begónia Impatiens Petúnia Cravo-túnico Agerato

Fertilizante solúvel em água Osmocote Bloom
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Vida útil

A vida útil das plantas fertilizadas mostrou ser consideravelmente 

melhor com o Osmocote® Bloom. Para determinar a vida útil, 

usou-se a cor das folhas e o peso da planta.

No gráfico que se segue, apresenta-se o peso por cultura. As 

plantas fertilizadas com Osmocote® Bloom têm um peso muito 

maior.

A cor da folha também determina a vida útil de uma planta.

Da tabela seguinte, depreende-se que a cor da folha obtida com 

o Osmocote® Bloom foi muito melhor do que com um fertilizante 

solúvel em água. A diferença entre ambos fica patente nas imagens.

Conclusões principais

 z O Osmocote® Bloom proporciona os melhores resultados em 

termos de vida útil, cor da folha e peso.

 z O Osmocote® Bloom estimula um melhor desenvolvimento 

das raízes.



 Tratamento
Comprimento da planta 
(numa escala de 1 a 5, 

1=muito curta, 5=muito longa)

Número de rebentos 
(por planta)

Densidade 
(numa escala de 1 a 5, 5=muito 

compacta, 1=muito grande)

Cor da folha  
(numa escala de 1 a 5,

1=amarelo, 5=verde escuro)

Fertilizante solúvel em 
água

5 1 1 3

Osmocote® Bloom  
+ fertilizante starter

3 3 3 4

Osmocote® Bloom 2 4 5 4
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Osmocote Bloom:  
perfeito para um desenvolvimen-
to mais compacto
Em 2012, no centro de ensaios da ICL Specialty Fertilizers para plantas de época, situado no viveiro Peter van der Plas, em Maasdijk 

(Países Baixos), realizou-se um estudo para testar o desenvolvimento compacto usando o Osmocote® Bloom. Analisaram-se plantas 

de Petúnia e Cravo-túnico em condições de cultivo normais. O Osmocote® Bloom foi comparado com um tratamento com fertilizante 

starter e fertilizantes solúveis em água.

Configuração do ensaio

 z Culturas: Petúnia, Cravo-túnico

 z  Localização: Centro de ensaios da ICL Specialty Fertilizers para plantas de época (viveiro Peter van der Plas, Maasdijk, Países Baixos)

 z  Envasamento: Semanas 10 – 15 de 2012

 z  Tamanhos dos vasos: Conjuntos de 10 vasos (140 ml)

 z  Meio de cultura: Substrato normal para vasos, sem fertilizar

 z  Sistema de rega: Aspersão, mangueira

 z  Avaliações: Comprimento, desenvolvimento das raízes, densidade, cor das folhas, germinação

 z  Fertilizações:  1) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 3 g/l 

2) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 3 g/l + 0,5 g/l fertilizante starter 

3) 1,2 g/l fertilizante starter + fertilizante solúvel em água, 2,5 CE em cada rega

Germinação e densidade

A tabela seguinte mostra como o tratamento com Osmocote® Bloom produziu um desenvolvimento mais compacto, mais rebentos e uma 

cor de folha mais bonita.



Cravo-túnico Cravo-túnico Cravo-túnico

Osmocote® Bloom Osmocote® Bloom + starter fertilizantes solúveis em água 100%

Petúnia Petúnia Petúnia

Osmocote® Bloom Osmocote® Bloom + starter fertilizantes solúveis em água 100%
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Conclusões principais

 z  O Osmocote® Bloom é perfeito para um desenvolvimento compacto (o que permite 

usar menos reguladores de crescimento).

 z  O Osmocote® Bloom proporciona uma melhor cor da folha.

Nas fotos, fica patente que o Osmocote® 

Bloom produz uma cor da folha melhor e 

mais densidade.

O Osmocote® Bloom também obtém 

melhor pontuação no desenvolvimento 

compacto (com a adição de 0,5 g/l de 

starter).

O Osmocote® Bloom também dá origem 

a plantas mais espessas do que os 

fertilizantes solúveis em água.
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Melhor desenvolvimento com  
o Osmocote® Bloom e fertilizante  
starter para Culturas de curta duração
Em 2011, a ICL Specialty Fertilizers realizou um estudo para testar o efeito do uso de Osmocote® Bloom com um fertilizante 

starter em culturas de curta duração. O objetivo do estudo era averiguar se a adição de uma pequena quantidade de fertilizante 

starter melhora a cor da folha e a ramificação. A simples aplicação de Osmocote® Bloom parece não ser suficiente no caso dos 

culturas de curta duração (de 3 a 4 semanas). A acumulação de nutrientes demonstrou ser demasiado baixa. Os ensaios foram 

realizados no viveiro de plantas de época e em vaso Peter van der Plas, em Maasdijk (Países Baixos).

As fertilizações foram aplicados em Violetas, em condições de cultura normais. O Osmocote® Bloom sem fertilizante starter foi 

comparado com de Osmocote® Bloom com fertilizante starter

Configuração do ensaio
 z Culturas: Viola cornuta

 z  Localização: Viveiro de plantas de época e em vaso Peter van der Plas, Maasdijk, 

Países Baixos

 z  Envasamento: Semanas 35 – 42 de 2011

 z  Tamanhos dos vasos: Conjuntos de 10 vasos (140 ml)

 z  Meio de cultura: Turfa standard, sem fertilizante

 z  Sistema de rega: Aspersão, mangueira

 z  Avaliações: Cor, desenvolvimento das raízes, fitotoxicidade

 z Fertilizações:  1) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 3 g/l

2) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 4 g/l

3) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 3 g/l + 0,5 g/l fertilizante starter 

4) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 4 g/l +0,5 g/l fertilizante starter Ensaio com Violetas no viveiro de plantas de 

temporada e em vaso Peter van der Plas, em 

Maasdijk, nos Países Baixos.
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Conclusão

 z A adição de 0,5 g/l de fertilizante starter a uma aplicação de Osmocote® Bloom proporciona os melhores resultados em culturas de 

curta duração (de 3 a 4 semanas) e em culturas de finais do verão, como os amores-perfeitos.

Os melhores resultados foram registados nas Fertilizações com 3 g/l de Osmocote® Bloom + 0,5 g/l de fertilizante starter. As plantas 

tinham bons ramos, apresentavam uma boa cor e eram compactas. A adição de uma pequena quantidade de fertilizante starter 

proporciona os melhores resultados para os culturas de curta duração como a Viola cornuta.

Osmocote® Bloom 3 g/l Osmocote® Bloom 4 g/l Osmocote® Bloom 3 g/l +
fertilizante starter 0,5 g/l

Osmocote® Bloom 4 g/l + 
fertilizante starter 0,5 g/l

Viola cornuta
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Plantas de Petúnia compactas com 
o Osmocote® Bloom
Na primavera de 2011, a ICL Specialty Fertilizers realizou um estudo em cooperação com o centro de ensaios Zwaagdijk no viveiro 

experimental Westland, situado em Honselerdijk (Países Baixos). O objetivo principal era testar o efeito da nutrição com o 

Osmocote® Bloom no desenvolvimento compacto das petúnias. O Osmocote® Bloom (sem fertilizante starter )foi comparado com o 

de fertilizantes solúveis em água (com fertilizante starter), com e sem a aplicação de reguladores de crescimento.

Configuração do ensaio

 z Culturas: Petunia Explorer (sementes de Sakata)

 z  Localização: Viveiro experimental Westland de Honselerdijk, em cooperação com o 

centro de ensaios Zwaagdijk

 z  Envasamento: Semanas 16 – 25 de 2011

 z  Tamanhos dos vasos: Vasos de 13 cm

 z  Meio de cultura: Turfa standard, sem fertilizante

 z  Sistema de rega: Aspersão, mangueira

 z  Avaliações: Diâmetro, crescimento, comprimento dos rebentos, germinação, cor da 

folha, desenvolvimento das raízes

 z  Reguladores de crescimento: Alar, Tilt e CCC

 z  Fertilizações  1) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 3 g/l 

2) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 4 g/l 

3) 1,2 g/l fertilizante starter + fertilizantes solúveis em água

Todas as fertilizações foram realizados de duas maneiras: com e sem reguladores de 

crescimento (dependendo das necessidades das plantas), administrados em intervalos 

regulares durante o ensaio.

Ensaio com petúnias no viveiro experimental 

Westland de Honselerdijk (no princípio do estudo).

As petúnias no final do ensaio.



Crescimento em cm
   Petúnia

Tratamento Dose (g/l)
Regulação do 
crescimento

24-6-2011 Avaliação estatística

Osmocote® Bloom 3 0 20.2 ab

Osmocote® Bloom 4 0 25.9 c

Fertilizante starter + 
fertilizante solúvel em água

- 0 29.4 c

Osmocote® Bloom 3
De acordo com as 
necessidades

17 a

Osmocote® Bloom 4
De acordo com as 
necessidades

20.2 ab

Fertilizante starter + 
fertilizante solúvel em água

-
De acordo com as 
necessidades

26.1 c

Osmocote® Bloom 3 Dose fixa 17 a

Osmocote® Bloom 4 Dose fixa 21.8 b

Fertilizante starter + 

fertilizante solúvel em água
- Dose fixa 27.7 c

Petúnia

Fertilizante starter + 
fertilizante solúvel em água Osmocote® Bloom 3 g/l

26

21

16

11

6

Osmocote 
3 g/l

Osmocote 
4 g/l

fertilizante 
solúvel em água + 
starter

10 de maio 17 de maio 30 de maio 24 de maio

Crescimento de plantas de Petúnia em centímetros durante o ensaio
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Uma planta mais compacta com 
o Osmocote® Bloom

No gráfico e na imagem, observa-se claramente que o Osmocote® 

Bloom provoca o crescimento mais compacto

A tabela seguinte mostra os resultados por tratamento em 24 de junho (no final do ensaio). 

As letras da última coluna representam a fiabilidade estatística dos dados medidos. As diferentes letras significam que a diferença é 

significativamente diferente (do “a” ao “c”).

Conclusões principais

 z A nutrição com Osmocote® Bloom dá origem a plantas mais compactas comparativamente à nutrição com fertilizantes solúveis em 

água.

 z Não é necessário um fertilizante starter para estimular o crescimento no início do ensaio.

 z O Osmocote® Bloom proporciona o mesmo efeito, com um melhor controlo do crescimento da planta.

 z  O Osmocote® Bloom precisa de menos reguladores de crescimento (respeita mais o meio ambiente).
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Se desejar fazer alguma 
consulta ou receber assessoria 
ou informações sobre produtos, 
entre em contacto connosco:

ICL Specialty Fertilizers Iberia 

Polígono Industrial “El Saladar” 

Avda. Antonio Fuentes Méndez, 1 

30850 Totana, Múrcia, Espanha

T +34 968418020 

F +34 968424726

info.iberica@icl-group.com 

www.icl-sf.com
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