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CARATERÍSTICAS  

 

O BIOQUISA® é um correctivo orgânico para aplicação ao solo sob a forma de ácidos 

húmicos e ácidos fúlvicos totalmente activos, extraídos de leonardite natural. O produto é 

totalmente solúvel, podendo ser utilizado em qualquer sistema de rega. 

O BIOQUISA® tem a seguinte acção: 

 Melhora a estrutura do solo e, como consequência, melhora o arejamento do solo e a 

sua capacidade de armazenamento de água; 

 Facilita a absorção dos macro elementos; 

 Actua sobre as formas minerais imobilizadas, tornando-as solúveis e assimiláveis; 

 Intensifica a vida microbiana; 

 Favorece a germinação das sementes o crescimento das raízes. 

 
CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

O BIOQUISA deve ser aplicado ao solo misturado na água de rega, nas doses indicadas: 
 

Hortícolas e ornamentais 

Rega Gota-a-Gota:  30 - 35 l/ha 

A dose referida deve ser fraccionada em aplicações semanais ao longo do ciclo 

vegetativo. Iniciar as aplicações 7-10 dias após a transplantação, em hortícolas utilizando 

a dose de 2,5 l/ha, a qual se deverá ir diminuindo progressivamente até 1,5 l/ha no final 

do ciclo. 

 

Fruteiras, Citrinos e Bananeiras 

Rega gota-a-gota: 30-35 l/ha  

A dose referida deve ser fraccionada e aplicada a partir da rebentação com intervalos de 

2 - 3 semanas em fruteiras e de 1 semana em citrinos. 

 
Rega por alagamento: 40-45 l/ha;  

A dose referida deve ser fraccionada em aplicações coincidindo com a rebentação, a 

floração, o vingamento e o crescimento dos frutos. 

 
Pode ainda ser utilizado como aditivo dos adubos foliares na concentração de 150-170 

ml/hl e como potenciador do efeito dos quelatos. 

 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES              

 

O BIOQUISA é compatível com a maioria dos produtos fitofarmacêuticos e adubos.  

Não misturar com: Óleos de Verão, produtos de pH baixo (ácidos) e nitrato de cálcio 

BIOQUISA
®
 

 

Correctivo orgânico líquido contendo 15% (p/p) ou 165 g/l de 
extracto húmico total, dos quais 11% (p/p) são ácidos húmicos e 
4% (p/p) são ácidos fúlvicos 
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PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS  

 

Isento de classificação toxicológica  
 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 

 
 

Embalagem: 20L, 210L 
 

 
 

 
 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA 

EMBALAGEM 


