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Potássio

MANUAL DE USO

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.
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Introdução

O BIO-K 3000

é um produto natural acido húmico e fúlvico 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 raízes;
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 metais pesados;
Aumenta a capacidade de retenção da água e trocacatiónica;
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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. Efeito de fertilizante de
base, melhorar o ácido do solo alcalino e a consolidação do solo, além de aumentar enchimento
do grão, rendimento e aumentar a renda. Melhorar a qualidade da colheita, adequado para
máquina de semeadura de fazendas/culturas de campo.
É um produto concentrado extraído de uma rocha de alta qualidade. Muito utilizado nas
plantações como condicionador de solo e aplicado juntamente com fertilizantes.

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 POSSÍVEIS

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 - 1 - 2 - 5 kg/hectare

MILHO

0.300 - 1 - 2 - 5 kg/hectare

SOJA

0.300 - 1 - 2 - 5 kg/hectare

FEIJÃO

0.300 - 1 - 2 - 5 kg/hectare

UVA

3 - 5 kg/hectare

Outras culturas

3 - 5 kg/hectare
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O BIO K 3000 . Pode ser aplicado como aplicação no solo por aspersão, jato no sulco do plantio e
irrigação e como pulverização foliar com fertilizantes foliares para aumentar a absorção. É ideal para
adição com fertilizantes granulares, como ureia, com efeito proeminente para liberar o fosfato bloqueado
por algum íon, como Fe3+, Al3+, também pode liberar fertilizante de nitrogênio para promover a função
de fertilizantes minerais NPK.

Melhorar a estrutura do solo; aumentar o poder tampão do solo. Otimizar a absorção de N,P,K pelas
plantas.
Neutralizar solos ácidos e alcalinos, regular o valor de pH dos solos, com efeito proeminente em solos
alcalinos e ácidos.
Estimular o crescimento das plantas, aumentar o rendimento e a qualidade.
Reduzir o vazamento de nitrato nas águas subterrâneas e proteger as águas subterrâneas.
O ácido húmico liga o nitrato e o mantém ao redor da zona da raiz, desta forma a água potável é melhor
preservada.
Aumentar a eficácia de herbicidas, pesticidas, fungicidas e glifosato, imobiliza ou reduz seus resíduos
nocivos.
Estabilizar o nitrogênio e melhorar a eficiência do nitrogênio (ideal como aditivo com uréia).
Complexa fosfato para reduzir travamentos (ideal como aditivo com DAP/MAP, etc).

Modos de uso:
Foliar: Pulverizador 0,3 - 1,0kg/1000 litros de água, pulverize a planta até que as folhas estejam
molhadas, pelo menos 2 vezes durante o ciclo da cultura, diluir bem para não entupir os bicos.
Tratamento de sementes: 2 kg para 1000 kg de sementes.
Dosagem no sulco do plantio: recomendamos dose mínima 0.3 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.
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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.
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.
Obs: nunca dose o produto sem água no tanque.

Mecanismo de ação das substâncias húmicas no metabolismo e desenvolvimento da planta.
A sinalização mediada por auxina leva a modificações da atividade enzimática nas vias metabólicas.
A atividade enzimática pode ser alterada rapidamente, independente da expressão gênica.
A longo prazo, a expressão gênica irá contribuir para o aumento da abundância ou redução de
isoformas enzimáticas que ditam a ritmo do fluxo metabólico. Assim, o fluxo metabólico pode ser
aumentado e em conjunto, a demanda por assimilação de C e N. Os produtos formados serão usados
no desenvolvimento de órgãos, levando a um incremento de produtividade.
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