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L I N H A  BioNutri

Bioplus é um fertilizante mineral complexo, via foliar, via hidro-
ponia e via fertirrigação, que contém os três macroelementos 
primários (NPK), além de Magnésio (Mg) e outros importantes 
micronutrientes essenciais (Mo, Zn, B, Cu). O Bioplus contém to-
dos estes nutrientes de forma altamente solúvel e assimilável 
pelas plantas, compondo um complexo nutricional muito eficaz.

CARACTERÍSTICAS
Garantias (Solúveis em água):
N: 16,0% p/p (216,0g/L)
P2O5: 3,0% p/p (40,5g/L)
K2O: 4,0% p/p (54g/L)
Mg: 1,0% p/p (13,5g/L)
Densidade: 1,35g/mL

B: 0,5% p/p (6,75 g/L)
Cu: 0,1% p/p (1,35 g/L)
Mo: 1,0% p/p (13,5 g/L)
Zn: 2,0% p/p (27,0 g/L)

BENEFÍCIOS
 � Complexo nutricional que fornece macro e 

micronutrientes fundamentais solúveis e quelatizados, 
que atuam em diversos processos fisiológicos.

 � Estimula o estágio vegetativo.
 � Aumenta a capacidade de elaboração de proteínas e 

ácidos nucléicos.
 � Regula distribuição de açúcares na planta evitando queda 

de flores, frutos e sementes.
 � Favorece o alongamento do tubo polínico e germinação 

do grão de pólen.
 � Promove um maior pegamento floral e 

consequentemente uma maior produção.
 � Auxilia no sistema de defesa contra pragas, doenças e 

estresses.
 � Auxilia nos efeitos de salinidade.
 � Auxilia na regulação hormonal durante o desenvolvimento.
 � Previne deficiências nutricionais, proporcionando o 

equilíbrio de nutrientes.

DIFERENCIAIS
 � Fabricado com matérias-primas da mais alta tecnologia.
 � Produtos com alto rendimento e melhor desempenho.
 � Aplicação segura se usada nas taxas recomendadas. Não 

apresenta fitotoxidade.
 � Produtos contendo aminoácidos e extrato de algas.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

CULTURAS DOSAGENS RECOMENDAÇÃO PARA APLICAÇÃO

Soja, feijão e 
amendoim

1,0L a 3,0L/ha A partir do estágio Vn até o início 
do estágio reprodutivo (R1)

Milho e sorgo 2,0L/ha A partir da sexta folha até o 
pendoamento

Arroz, trigo, cevada, 
centeio e aveia

2,0L/ha Do final do perfilhamento até a 
elongação 

Hortaliças e folhas 1,0 a 1,5L/ha Uma aplicação na fase de 
maturação das folhas

Tomate e berinjela 
e fruticultura

2,0L/ha A partir do final da fase vegetativa 
e início da fase reprodutiva.

REFERÊNCIA EM PRODUÇÃO

Cultura de rabanete com aplicação de Bioplus.
Produtor: José Guesser – Antônio Carlos, SC.

Cultura de temperos e ervas (viveiro de mudas Coltro) 
com aplicação de Bioplus. Concórdia, SC
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