
MICRONUTRIENTES ÙNICOS

Analise Garantida

Ferro (FeIDHA)  7.5%     Manganês (Mn)  3.5%

Zinco (Zn)  0.6%  Cobre (Cu)   0.24%

Boro (B)  0.63%  Molibdénio (Mo)   0.27%

Envolvendo uma investigação rigorosa, através do inovador 
processo MAS (Assimilação Mineral), obtiveram-se mais de dois mil 
compostos únicos adaptados para coincidir com os nutrientes, de 
forma a melhorar a assimilação e consequentemente o potencial 
das culturas em desenvolvimento.

Esta investigação foi utilizada da melhor forma na formulação 
da gama Bio-Chel, desenvolvido pela Agroliner. A ligação entre 
o material orgânico solúvel e os micronutrientes do Bio-Chel 
foi optimizada, para assegurar uma completa estabilidade e 
disponibilidade do complexo, numa amplitude de pH entre 2 e 9. 

Trabalhar com os micronutrientes Bio-Chel é uma excelente opção 
para uma mistura com fertilizantes, ajudando na quelatação e 
retenção de nutrientes em torno da zona da raíz e reduzindo a 
capacidade dos nutrientes na criação de pontes de sal e outras 
reações conjuntas. 

Finalmente, Bio-chel é uma fonte de carbono orgânico adicionada 
aos nutrientes necessários para uma boa microbiología do solo e 
um crescimento saudável das plantas. Estes factores garantem a 
máxima disponibilidade dos micronutrientes para uma planta em 
desenvolvimento. Ensaios realizados durante um período de cinco 
anos, demonstraram que os micronutrientes Bio-Chel são 30% 
mais efectivos que o EDTA quelatado.

A Engage Agro juntamente com os seus parceiros de nutrição em 
todo o mundo, trabalharam para encontrar as tecnologias chave que 
ajudam à absorção nutricional da planta, na zona radicular bem como 
por meio da penetração através da superficie da folha. 

Esta investigação incidiu na distribuição dos nutrientes em redor da 
planta através do seu sistema vascular e da sua assimilação para obter 
a melhor resposta para cada nutriente.

Bio-Chel é um conjunto de 
micronutrientes solúveis em água, que 
formam complexos com uma inovadora 
lenhina solúvel, tecnologia desenvolvida 
pela Engage Agro Europe.
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Beneficios do Bio-Chel Micronutrientes  

 Proporcionar maiores níveis de micronutrientes solúveis em água e 
complexos do que micronutrientes preparados a partir de outros produtos 
concorrentes.

 Contêm mais de 90% dos micronutrientes em complexos.

 Disponibilidade e absorção através das raízes com taxas mais altas.

 Investigações e demonstrações através de extensos ensaios nos  EUA e na 
Europa, demostraram que o Bio-Chel permite uma maior assimilação que o 
EDTA ou oligoelementos aminoácidos.

 Ambientalmente sustentável obtido de um recurso renovável

 Ideal para utilizar em sistemas de rega

Recomendações

 Para a correção e prevenção de multiplas carências de microelementos em todo tipo de culturas e plantas ornamentais. 
Recomendado para aplicação no solo. Utilizar únicamente em casos de reconhecida necessidade.

 Não exceder as doses recomendadas.

Instruções para a aplicação

 Em fertirrigação.

 Em culturas hidropónicas dissolvido nas soluções fertilizantes que se fornece.

 Em qualquer caso, realizar os cálculos correctos para assegurar a aplicação das doses indicadas. 

 Na preparação da calda, adicionar o produto lentamente à água do tanque com o agitador a funcionar.

 Não realizar misturas prévias. Continuar a agitar durante um curto período de tempo para assegurar a sua total dissolução.

Doses para aplicação em fertirrigação ou hidroponia

 Horticolas de fruto (Estufa) :

 Carências ligeiras e manutenção: 1,5-2 Kg/Ha por aplicação.

 Carências severas: 2-3 Kg/Ha por aplicação. 

 As aplicações devem realizar-se aproximadamente em cada 10-14 dias durante 
todo o ciclo.

Compatibilidades

 Este produto é compatível com a maioria dos fertilizantes e com produtos 
fitossanitários, tal como com soluções que contenham fosfatos solúveis.  
Em qualquer caso, recomenda-se fazer uma pequena prova antes de aplicar o 
produto misturado.

 Em caso de dúvida, contactar o nosso departamento técnico.

Distribuído em Portugal por
Hortiprofissional, Lda, Rua da Fonte, nº4 R/C,  
Sobreiro Curvo, 2560-048 A-dos-Cunhados, Torres Vedras 
Email: hortiprofissional@gmail.com T: 00 351 911 147 010  

www.engageagroeurope.com
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