BIOFERT®

NUTRISAPEC
TRADECORP PORTUGAL

BIOFERT é um fertilizante Orgânico, 100% natural, elaborado através de um
processo de transformação Biotecnológico utilizando fermentos enzimáticos
específicos.
CARACTERISTICAS

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

• Matéria Orgânica Total (s.m.s): 76% (p/p)
• Extrato Húmico Total (s.m.s): 23% (p/p)
• Ácidos Húmicos: 17% (p/p)
• Ácidos Fúlvicos: 6% (p/p)
• Aminoácidos: 20% (p/p)
• Azoto Total: 4,5% (p/p)
• Azoto Orgânico: 4,5% (p/p)
• Fósforo (P2O5): 3% (p/p)
• Potássio (K2O): 2% (p/p)
• Cálcio (CaO): 0,6% (p/p)
• Ferro (Fe): 0,1% (p/p)
• Manganês (Mn): 0,1% (p/p)
• Zinco (Zn): 0,1% (p/p)
• Boro (B): 0,1% (p/p)

BIOFERT pode ser aplicado num grande numero de culturas, de uma forma
generalizada por todo o terreno ou localizado.
É conveniente após a aplicação a sua incorporação a 10 - 15 cm de profundidade.
A sua forma em pellets, o seu baixo teor de humidade e a alta consistência,
permite a sua aplicação com um simples distribuidor de fertilizantes.
Devido ao seu baixo teor de humidade, o BIOFERT dissolve-se rapidamente com o
orvalho ou através de rega ligeira.
DOSES DE APLICAÇÃO POR HA
Hortícolas
Pomóideas
Vinha
Olival
Citrinos
Cereais
Relvados (instalação)
Relvados (manutenção)

Humidade: 7% (p/p)
pH: 6,5
Relação C/N: 10
Apresentação: Grânulos em forma de pellets.
Contém palha de cereais, engaço de uva e azeitona e casca de arroz.
É um fertilizante inovador, Orgânico na sua matriz pela origem das matérias-primas e Biotecnológico pelo seu processo de obtenção.
Destaca-se pelo seu alto conteúdo em Matéria Orgânica, grande riqueza em
Extrato Húmico e Aminoácidos.
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800 a 1.500 kg
800 a 1.500 kg
500 a 1.000 kg
500 a 1.000 kg
800 a 1.500 kg
500 a 800 kg
1.500 a 2.000 kg
400 a 600 kg

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance das crianças.
Não fumar, comer ou beber durante a utilização.
Armazenar na embalagem original, em lugar seco e fresco a temperaturas
superiores a 5ºC.

FERTILIZANTES

