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BIOBIOBIOBIO----ROOTROOTROOTROOT    
ADUBADUBADUBADUBOOOO    CECECECE    

ESTIMULANTEESTIMULANTEESTIMULANTEESTIMULANTE    DESTINADO A PROMOVER O DESTINADO A PROMOVER O DESTINADO A PROMOVER O DESTINADO A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO RADICULARRADICULARRADICULARRADICULAR    

COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO    

� 2,4% (p/p) de Azoto (N) total 
� 4,5% (p/p) Ferro (Fe); 
� 1,0% (p/p) Manganês (Mn); 
� 0,1% (p/p) Zinco (Zn); 
� 0,05% (p/p) Molibdénio (Mo); 
� 0,2% (p/p) Boro (B) 

Densidade: 1,25g 
pH: 3,0 

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

BIO-ROOT é um fertilizante cuja formulação contém um conjunto específico de micronutrientes quelatizados por 
ácidos orgânicos solúveis em água, destinados a promover e estimular o desenvolvimento radicular das plantas. 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃOCONDIÇÕES DE APLICAÇÃOCONDIÇÕES DE APLICAÇÃOCONDIÇÕES DE APLICAÇÃO    

Recomenda-se a aplicação de BIO-ROOT sempre que se pretenda favorecer o desenvolvimento radicular da 
generalidade das culturas ao ar livre ou em estufa e/ou viveiro, sobretudo no período crítico pós-transplante ou 
pós-sementeira, assim como em culturas instaladas que tenham sofrido danos radiculares por encharcamento, 
salinidade, secura e pragas ou doenças. 

BIO-ROOT deverá ser aplicado preferencialmente na zona de influência das raízes mediante fertirrigação (rega 
gota-a-gota, aspersão, injecção localizada, etc.) ou aplicado na faixa de plantação por equipamento de pulveri-
zação, de forma a garantir a incorporação do produto na zona de influência radicular. 

CulturaCulturaCulturaCultura    
ConcentraçãoConcentraçãoConcentraçãoConcentração    

/ Dose/ Dose/ Dose/ Dose    
ÉpocaÉpocaÉpocaÉpoca    de Aplicaçãode Aplicaçãode Aplicaçãode Aplicação    

Citrinos 
Pomóideas 
Prunóideas 
Olival 

2-3 L/ha 
Incorporar com a rega 3-4 dias após sementeira ou transplante. 
Aplicar a cada 7 dias durante a estadia em viveiro ou estufa. 

6-8 ml/árvore Aplicar a cada 7 dias, após transplante ou plantação definitiva. 

3-4 L/ha Com a primeira rega, após plantação definitiva. 

Hortícolas 

0,75-1 L/ha 
Incorporar com a rega 3-5 dias após germinação. Aplicar a cada 
7 dias.  

10 ml/L 
No transplante, por rega ou imersão das raízes. Pode-se misturar 
com fungicidas e insecticidas. 

3-4 L/ha Com a primeira rega após plantação definitiva. 

Ornamentais 

2-3 L/ha 
Incorporar com a rega 3-4 dias após sementeira ou transplante. 
Aplicar a cada 7 dias. 

5 ml/L 
No transplante, por rega ou imersão das raízes. Pode-se misturar 
com fungicidas e insecticidas. 

3 L/ha Após cada corte. 

Videira 3-4 L/ha 
A cada 15-21 dias após plantação dos bacelos porta-enxertos, 
até à lenhificação. 

BIO-ROOT também pode ser aplicado por pulverização foliar, nas seguintes condições: 300-500 ml/hl para um 
volume de calda de 1000 L/ha (alto volume). As aplicações foliares devem ser efectuadas de manhã ou ao final 
do dia, evitando as horas de maior calor. 

VANTAGENSVANTAGENSVANTAGENSVANTAGENS        

− Elevado poder de enraizamento. 
− Promove a recuperação pós-transplante. 
− Aporte de micronutrientes essenciais. 
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COMPATIBILIDADESCOMPATIBILIDADESCOMPATIBILIDADESCOMPATIBILIDADES    

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

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAISPRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAISPRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAISPRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAIS    

Ficha de segurança fornecida a pedido. 

� Provoca irritação cutânea. 

� Provoca irritação ocular grave. 

� Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

� Evitar a libertação para o ambiente. 

� Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. 

� Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor. 

� SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. 

� Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. 

� SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. 
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 

� Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.  

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTALCLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTALCLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTALCLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTAL    
 

  
 ATENÇÃO  

EMBALAGENSEMBALAGENSEMBALAGENSEMBALAGENS    

Embalagens de 1L, 5L e 25L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIO-ROOT é um produto EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


