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BIO-K 3000: ÁCIDO HÚMICO

Ser o agente cujo toque muda
a natureza de uma força selvagem
para uma obra de arte é uma
inspiração da mais alta ordem.
Robert Rodale

GREEN BIOTECH BRASIL
Agricultura Regenerativa

GREEN BIOTECH BRASIL

Introdução

O BIO-K 3000

é um produto nobre rico em matéria orgânica e potássio, promovendo grandes
benefícios para plantas. É um produto concentrado extraído de montanha rochosa de alta qualidade
recentemente descoberta. Muito utilizado nas plantações como condicionador de solo e pode
aplicado juntamente com fertilizantes. Pode ser aplicado diretamente no solo, por fertirrigação ou jato
no sulco de plantio. BIO-K 3000 é recomendável para as fases iniciais da lavoura ou parcelar durante
o ciclo da cultura.

Conteúdo da Embalagem
Humato de potássio (ácido húmico-fúlvico), Saco de 25 Kg.
Classificação: Fertilizante organomineral classe A. Registro no MAPA: SC 002665-4.000001

Estimula o crescimento das plantas;
Promove o crescimento das raizes;
Estimula a germinação das sementes;
Aumenta o rendimento e a qualidade das plantas;
Melhora absorção nutrientes através das folhas e raízes;
Melhora e eficácia dos pesticidas;
Reduz resíduos de pesticidas
Melhora a eficiência de fertilizantes;
Impede a contaminação do solo de íons metálicospesados
Aumenta a capacidade de retenção da água e trocacatiónica;

Descrição do produto
Culturas: O Humato de Potássio BIO-K 3000 é um produto rico em matéria orgânica e potássio,
promovendo grande elevação no desenvolvimento de raízes, aumento da taxa de crescimento
das plantas, elevação da troca de cátions no solo (com isso as plantas tendem a reter mais água
e nutrientes), estimulante orgânico 100% natural, aumento da produção
É um produto concentrado extraído de uma rocha de alta qualidade. Muito utilizado nas
plantações como condicionador de solo e aplicado juntamente com fertilizantes.
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Análise
Ácido húmico (base seca)
Ácido Fúlvico (base seca)
Carbono Orgânico (base seca)
K2O
Solubilidade
Umidade (base seca)
C.T.C
C.T.C/C
PH
Tamanho de partícula 1-2 mm

Unidade
% min
% min
% min
% min
% min
% min
mmolC/kg

Padrão
70
15
40,6
12
99,5
0,5
3025
81,86
9-11
90

%

CULTURA

DOSAGEM

CAFÉ

5 -6 kg/hectare

FRUTÍFERAS

2 -5 kg/hectare

FLORES

2 -5 kg/hectare

TOMATE

3 -5 kg/hectare

FOLHOSAS

2 -5 kg/hectare

CANA

0.300 - 5 kg/hectare

MILHO

0.300 - 5 kg/hectare

SOJA

0.300 - 5 kg/hectare

FEIJÃO

0.300 - 5 kg/hectare

UVA

3 -5 kg/hectare

Outras culturas

3 -5 kg/hectare

Modo de aplicação
O Humato de potássio distribuído pela Green Biotech é um excelente condicionador de solo e
pode ser aplicado diretamente no solo via jato no sulco ou por fertirrigação. Pode também ser
aplicado juntamente com pesticidas. O produto é recomendável para as fases inicias da lavoura
ou parcelar durante o ciclo da cultura. É recomendado de uma a duas aplicações.
Dosagem no sulco do plantio: recomendamos dose mínima 0.300 a 2 kg/hectare (diluído);
Dosagem por fertirrigação:. Conforme tabela de recomendação, aplicar próximo as raízes.
Dosagem do produto puro:. Conforme tabela de recomendação. Utilizar o produto puro na
caixa de aplicação da adubadora.
Diluição: Primeiro encha o tanque de água até a metade do nível, em seguida adicione o
produto BIO-K 3000 na dosagem recomendada, e por ultimo complete com água até a
completa diluição. Obs: nunca dose o produto sem água no tanque.
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A cada 100 mudas, dissolva a quantidade recomendada em 100 litros de água, e após colocar
cada muda na cova de plantio, despeje um litro dessa solução nas raízes das mudas e as cubras
com solo.

Árvores
Usando uma ferramenta para abertura de covas (cavadeira), faça dois ou quatro buracos de 20 a
40 cm de profundidade (dependendo da estrutura e profundidade da raiz) na distância de
sombreamento de cada árvore. Para cada 100 árvores use a quantidade recomendada do
produto BIO-K 3000 dissolvidos em 100 litros de água e aplique 1 litro dessa solução para cada
árvore. No caso do uso de diferentes insumos agrícolas exigidos pela árvore, seja no sulco ou na
ranhura de esterco, primeiro despeje um litro da solução do produto mencionado acima em cada
árvore e,em seguida, adicione outros insumos.
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