
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Fertilizante biotecnológico rico em matéria orgânica,  
NPK, ácidos húmicos, aminoácidos e micronutrientes

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

Fertilizante com elevado teor de matéria orgânica, 100% natural, com grande riqueza em extrato húmico 
e aminoácidos.
O BIOFERT é um fertilizante biotecnológico com incorporação de um fermento biológicp (CLB1) responsável 
pela mineralização dos compostos orgânicos.

-  Aumento da Capacidade de Troca Catiónica (CTC): devido ao incremento dos teores em matéria orgânica 
no solo aumentamos a sua fertilidade e diminuimos as perdas por lixiviação.

-  Melhora as caraterísticas do solo: físicas, químicas e biológicas.

-  Aumenta a capacidade de retenção da água.

-  Matéria orgânica isenta de infestantes e de fungos.

-  Contém aminoácidos que além de favorecerem a mobilidade dos nutrientes, no interior das plantas, 
também intervêm em todos os processos vitais das mesmas.
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FERTILIZANTES

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Aplicar de uma forma generalizada por 
todo o terreno ou de uma forma localizada. 
É conveniente a sua incorporação após a 
aplicação.

APLICAÇÃO AO SOLO

COMPOSIÇÃO

Fruteiras 800 a 1.500 kg/ha

Cereais 500 a 800 kg/ha 

Hortícolas 800 a 1.500 kg/ha

Olival 500 a 1.000 kg/ha

Vinha 500 a 1.000 kg/ha

-  Matéria orgânica (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 (N) total: 4,5% (p/p)
-  Azoto (N) orgânico: 4,5% (p/p)
-  Fósforo (P2O5): 3% (p/p)
-  Potássio (K2O) 2% (p/p)
-  Cálcio (CaO): 0,6% (p/p)

-  Magnésio (MgO): 1% (p/p)
-  Boro (B): 0,1% (p/p)
-  Ferro (Fe): 0,1% (p/p)
-  Manganês (Mn): 0,1% (p/p)
-  Zinco (Zn): 0,1% (p/p)

Relação C/N: 10
pH: 6,5
Humidade: 7%
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NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do 
nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas caraterísticas previstas na Lei.

Registado ao abrigo da Portaria 1322/2006 de 24 de Novembro

INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES

-  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 uma rega ligeira.


