
PESO LÍQUIDO: 1kg

PRODUTO IMPORTADO:  K-FOL
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FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO

ÓXIDO DE POTÁSSIO SOLÚVEL EM ÁGUA (K2O) 50,0

FÓSFORO SOLÚVEL EM ÁGUA (P2O5) 18,0

Garantias                                                                                 %pp

Instruções gerais:
K-fol é aplicado por aspersão foliar dissolvido em quantidade 
suficiente de água para alcançar uma boa cobertura da 
folhagem. Recomenda-se de 200-1000 L/ha de calda para 
aplicações terrestres e de 60-100 L/ha de calda para aplicações 
aéreas.
Culturas, dosagens e épocas de aplicação de K-fol:
Algodão: Aplicar 1,0 kg por hectare, uma a duas vezes, 
durante o crescimento das maçãs.
Arroz: Aplicar 500g a 1kg/ha no pré-pendoamento.
Batata: Pulverizar 1,5 a 2,0 kg por hectare no enchimento dos 
tubérculos e repetir após 10 a 15 dias.
Café: Pulverizar 1,5 a 2,0 kg por hectare na granação e repetir 
20 a 30 dias.
Cana: Aplicar 1,0 kg por hectare, um a dois meses antes da 
colheita.
Cebola: Pulverizar 1,0 a 2,0 kg por hectare no enchimento 
dos bulbos e repetir após 10 a 15 dias.
Citros: Pulverizar 1,5 a 2,0 kg por 2000 litros de água na fase 
de "ping-pong" e no enchimento dos frutos.
Feijão: Aplicar 1,0 a 2,0 kg por hectare, uma a duas vezes 
durante o enchimento dos grãos.
Folhosas: Pulverizar 200 a 300 g por 100 litros de água 3 a 4 
semanas após o transplante e repetir semanalmente até 10 
dias antes da colheita.
Fruteiras em geral: Aplicar 2,0 kg por hectare, uma a duas 
vezes durante o desenvolvimento dos frutos.
Melão, Melancia e cucurbitáceas: Pulverizar 200 a 300 g por  
100 litros de água, uma a duas vezes no enchimento dos 
frutos.
Milho: Aplicar 500g a 1kg/ha no pré-pendoamento.
Morango: Pulverizar 200 a 300 g por 100 litros de água, duas 
a três vezes, durante o crescimento dos frutos.
Pastagem: Aplicar 500g a 1 kg/ha em início da formação de 
semente.
Soja e amendoim: Pulverizar 1,0 a 2,0 kg por hectare, uma a 
duas vezes durante o enchimento dos grãos.
Tomate, Pimentão: Pulverizar 200 a 300 g por 100 litros de 
água, no enchimento dos frutos a cada 10-15 dias.
Uva: Pulverizar 1,5 a 3,0 kg por hectare, uma a duas vezes, 
durante o enchimento das bagas.
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Produto importado do México
Registro do Produto: SP-80220 10008-8
Natureza física: sólido
Maior relação soluto/solvente para aplicação do produto: 20g/L

Informações gerais: K-fol é um fertilizante foliar 
cuja  fórmula  está  designada  especialmente 
para  ser  usada  na  fase  de  frutificação dos  
cultivos,  para  assegurar  uma  maior consistência, 
qualidade e tamanho dos frutos.

Fitotoxicidade: K-fol não é fitotóxico quando 
aplicado de acordo com as instruções de uso. 

Medidas  de  proteção  ao  meio  ambiente:  
Não contamine rios, córregos, lagos e demais 
corpos d’água;  Preserve  a  natureza.   Não 
reutilize as embalagens. As embalagens vazias 
deverão  ter destinação de acordo com a 
legislação Estadual, Municipal ou Federal em 
vigor. 

Armazenamento:  Armazene  o  produto  em 
local fresco, com temperatura inferior a 40ºC. 
Mantenha o produto em sua  embalagem original, 
bem fechado e identificado.

Garantias: O fabricante garante o teor dos 
componentes indicados neste rótulo, não 
garantindo expressa ou implicitamente quanto 
ao uso deste produto, uma vez que a aplicação 
do mesmo está fora de seu controle.

Matéria-prima: fosfato monopotássico, cloreto 
de potássio e antiempedrante.


