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BIOBIOBIOBIOFER 6FER 6FER 6FER 6    
QUELATO EDDHA DEQUELATO EDDHA DEQUELATO EDDHA DEQUELATO EDDHA DE    FERROFERROFERROFERRO    

PREVENÇÃO E CORRECÇÃO DE PREVENÇÃO E CORRECÇÃO DE PREVENÇÃO E CORRECÇÃO DE PREVENÇÃO E CORRECÇÃO DE CLOROSES FÉRRICASCLOROSES FÉRRICASCLOROSES FÉRRICASCLOROSES FÉRRICAS    
COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO    

Microgrânulos solúveis em água (WG) contendo:  

− 6,0% (p/p) de Ferro (Fe) total quelatado por EDDHA; 
− 4,8% % (p/p) de Ferro (Fe) na forma de isómero orto-orto; 

pH: 7-9 (solução a 1% em água) 

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

O ferro é fundamental na síntese de coenzimas essenciais à clorofila e como tal indispensável para a fotossín-
tese. A sua carência provoca descoloração e clorose foliar entre nervuras, sobretudo nas folhas mais jovens. 

BIOFER 6 é um quelato de ferro (EDDHA-FeNa) indicado na prevenção e correcção de cloroses férricas apresen-
tado sob a forma de microgrânulos dispersíveis em água (WG). Apresenta um elevado teor em isómeros orto-
orto, que asseguram uma elevada estabilidade ao produto, mesmo em solos alcalinos e calcários.  

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃOCONDIÇÕES DE APLICAÇÃOCONDIÇÕES DE APLICAÇÃOCONDIÇÕES DE APLICAÇÃO    

Recomenda-se a aplicação de BIOFER 6 sempre que se pretenda prevenir ou corrigir cloroses férricas em cultu-
ras ao ar livre, em estufa e/ou viveiro. Em culturas anuais, aplicar em pleno desenvolvimento vegetativo, logo 
que surjam sintomas de clorose férrica. Em culturas permanentes, aplicar no início da Primavera. 

BIOFER 6 destina-se a ser aplicado directamente ao solo na zona de influência das raízes, previamente diluído 
na água de rega, nas seguintes doses: 

Nota: as doses indicadas são orientativas, cabendo ao aplicador o seu aumento ou diminuição de acordo com o 
estado de desenvolvimento vegetativo das plantas. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTES    

� Para obter melhores resultados, aplicar quando as culturas estão em fase de crescimento activo, depois de 
regar ou após queda de chuva. 

� As aplicações foliares devem ser efectuadas de manhã ou ao final do dia, evitando as horas de maior calor. 
� Não aplicar em condições de stress hídrico, temperaturas elevadas e baixa humidade relativa, ou quando se 

prevê chuva. 

COMPATIBILIDADESCOMPATIBILIDADESCOMPATIBILIDADESCOMPATIBILIDADES    

BIOFER 6 é compatível com a maior parte dos produtos de uso corrente. Em caso de dúvida, realizar um teste 
prévio de compatibilidade. 

Aplicar apenas em caso de reconhecida necessidade. Não exceder as doses recomendadas. 

EMBALAGENSEMBALAGENSEMBALAGENSEMBALAGENS    

Embalagens de 1kg e 5kg. 

CCCCulturaulturaulturaultura    
ConcentraçConcentraçConcentraçConcentraçãoãoãoão/ / / / DoseDoseDoseDose    RecomendaçRecomendaçRecomendaçRecomendaçõesõesõesões    

ViveiroViveiroViveiroViveiro    
Plantas Jovens / Plantas Jovens / Plantas Jovens / Plantas Jovens / 

InstalaçãoInstalaçãoInstalaçãoInstalação    
Plena ProduçãoPlena ProduçãoPlena ProduçãoPlena Produção        

Citrinos 7-15 g/planta 30-50 g/planta 75-100 g/planta 

Aplicar na água de rega, a inter-
valos de 15 dias. 

Prunóideas 3-5 g/planta 15-30 g/planta 30-50 g/planta 

Pomóideas 5-10 g/planta 30-50 g/planta 75-100 g/planta 

Videira, Bananeira e 
arbustos pequenos 

1-3 g/planta 3-7 g/planta 7-15 g/planta 

Ornamentais - - 0,5-10 g/m2 Aplicar na água de rega, a inter-
valos de 10-15 dias. Flores de corte - - 5g /hl 

Morangueiro - - 5-7 kg/ha Fraccionar a dose indicada por 
3 a 4 aplicações. Aplicar na 
água de rega, a intervalos de 
10-15 dias. 

Hortícolas - - 10-20 kg/ha 


