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APLICAÇÃO DO BIOFERTILIZANTE AGROBIO
O biofertilizante Agrobio é um produto usado como fertilizante foliar em produção de mudas,
hortaliças e culturas perenes, sua aplicação aumenta a resistência natural ao ataque de pragas e
doenças. Seu preparo é feito utilizando esterco bovino e micronutrientes, ver ficha 2.8.
Preparo e aplicação do Biofertilizante Agrobio para capacidade de
20 litros (pulverizador costal)
Diluir

Cultura

Agrobio

Água

Quando aplicar

Observação
Até o transplantio
de mudas

Produção de mudas

400 ml

Uma vez por
semana

Hortaliças folhosas
(alface, almeirão,
espinafre, agrião, couveflor, repolho, brócolis,
alcachofra).

800 ml

Uma vez por
semana

Hortaliças folhosas

400 ml

2 vezes por
semana

Hortaliças tipo fruto
(tomate, melancia,
pimentão, quiabo,
ervilha, jiló, berinjela,
abóbora).

800 ml

Culturas perenes (café,
laranja, maçã, limão,
goiaba, manga).

Culturas perenes

800 ml

800 ml

Completar
com água
até 20
litros

Após o
transplantio de
mudas

Uma vez por
semana
4 aplicações,
sendo 2
aplicações
com intervalo
semanal e mais 2
aplicações a cada
15 dias

Estádio inicial
mudas recém
plantadas

5 vezes por ano

Aplicações
realizadas após
podas, colheitas
e /ou estresse
hídrico.

Importante!
A quantidade máxima permitida na legislação orgânica atual é 6 kg de cobre/ha/ano. O uso de
sulfato de cobre é proibido em pós-colheita. O sulfato de magnésio usado para fertilização e correção
do solo é permitido desde que sua origem seja natural. Produtores orgânicos devem consultar a
OCS ou OAC para autorização do uso de biofertilizantes, principalmente quanto à aplicação em
partes comestíveis das plantas. O uso de biofertilizante é permitido desde que esteja fermentado
e bioestabilizado (curado). Para produção e venda comercial, os biofertilizantes devem ter registro
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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Atenção!
Resultados de pesquisas demonstraram que o biofertilizante Agrobio, quando bem
feito, é totalmente livre de coliformes fecais!
Hortaliças folhosas e de flor = 800 ml de Agrobio em 20 litros de água 1 vez por semana ou
400 ml 2 vezes por semana.

Hortaliças de frutos e frutas = 800 ml de Agrobio em 20 litros de água 1 vez por semana

Culturas perenes adultas =800 ml de Agrobio em 20 litros de água 5 vezes ao ano
Aplicações realizadas após podas, colheitas e /ou estresse hídrico.

Elaboradores da ficha: MEIRA, A. L.; LEITE, C. D; MOREIRA, V. R R.
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