Parte do manual do Paisagista para demonstração.
Parte de Consultoria Paisagismo, serviço de análises, interpretações e recomendações de
nutrição.
Dessa Consult, 19-3802 5456, dessaconsult@dessa.com.br, www.dessa.com.br

1. Introdução
Prezado/a Paisagista,

Em anexo pode encontrar os resultados das análises, com interpretações e recomendações
de adubação para a cultura escolhida (gramado, palmeiras, canteiros para rosas, impatiens
ou outras plantas).

Aplicado conforme recomendado, as receitas de adubação proporcionam um ambiente
favorável para as raízes, de acordo com as necessidades nutricionais da(s) planta(s),
possibilitando seu bom enraizamento, recuperação e/ou manutenção.

Com as adubações recomendadas, desequilíbrios nutricionais podem ser resolvidos.
Condições microclimáticas desfavoráveis não podem ser remediadas através de adubações,
mas o reequilíbrio nutricional possibilita que a(s) planta(s) consegue(m) lidar melhor com o
clima potencialmente agressiva.

Recomendações de adubação normalmente são técnicas, necessitando de
acompanhamento de um agrônomo especializado em manejo de nutrição e irrigação.
Dessa Consult desenvolveu a Consultoria Paisagismo justamente para atender as
necessidades de pessoas e empresas que querem manter seu jardim, campo de futebol ou
golf sadios e em boas condições nutricionais para seu maior aproveitamento. As
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recomendações técnicas vêm acompanhadas de um roteiro que explica, passo a passo, o
que fazer, como fazer e em qual momento fazer.
Sabia que plantas saudáveis e sem estresse não ficam doentes? Tampouco ficam
amarelas e também não mostram pontas de folhas secas? (ambos sinais de desequilíbrio).

Caso a área representada pela amostra analisada já esteja plantada, sugerimos que use a
recomendação Correção a lanço com uso de Matéria Orgânica e adubos minerais.

Caso a área representada pela amostra analisada ainda está sem plantação OU caso as
plantas na mesma área serão trocadas por outras, sugerimos que use a recomendação Préplantio, incorporando Matéria Orgânica e Adubos minerais após a remoção das plantas a
trocar.

Após a Correção com Matéria Orgânica e Adubos minerais, recomendamos medir EC* e pH*
uma vez por mês, a partir de um mês após o termino da correção, podendo assim identificar
o momento certo para aplicar Adubos minerais a lanço para a manutenção da fertilidade do
solo. São análises simples que pode executar no local, ou solicitar a um laboratório, por
exemplo o da Dessa Consult, especialista nestas análises. O custo é baixo e as plantas
agradecem. Detalhes sobre aplicações de manutenção seguem no parágrafo 3: As
adubações Passo a Passo.

2. Conhecimentos Importantes
* EC representa a quantidade total de sais (nutrientes, sódio e cloretos) disponíveis para as
plantas. pH representa a acidez do solo. As plantas necessitam EC e pH mínimo, não
tolerando passar do máximo e sentindo igualmente ao passar do mínimo. Em geral, nos
solos vermelhos não corrigidos, EC e baixa e pH está abaixo do ideal para as plantas se
desenvolverem bem.
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