
 

              
 

 

                        FICHA TÉCNICA  FOLIBOR-K 

FICHA TÉCNICA: FOLIBOR-K  
Fertilizante à base de Borato de Potássio, 100% Solúvel em água, especiamente formulado para 
corrigir  deficiências em Potássio e Boro, exclusivamente para uso agrícola.  
 
COMPOSIÇÃO (w / w ) : Óxido de Potássio Solúvel em Água ( K2O )  30.0 % 
                                             Boro Solúvel em Água ( B ) 14.0 % 
Ph : 8.5 – 10.5 
FORMA FÍSICA : PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS 
ODOR : NENHUM 
 
CARACTERÍSITICAS E PROPRIEDADES  : 
Isento de cloretos, sulfatos e azoto na forma nitrica ou amoniacal. Total e melhorada solubilidade 
face a outros sais de potássio. Sinergia Potássio/Boro. Antecipação da maturação e colheita. 
Melhoria na quantidade e qualidade do pólen. 
Tolerância melhorada a doênças e situações de stress biótico e abiótico. Aumento da produtividade. 
Aumentos na concentração e acumulação de açucares (Grau BRIX), melhorias na coloração 
(antocianinas, carotenos). Melhoria na qualidade da casca (espessamento das paredes celulares). 
Maxima rentabilidade em situações variadas de culturas; produção forçada, amadurecimento 
forçado, culturas de produção escalonadas, culturas hidropónicas sempre que as incorporações de 
azoto tenham de ser reduzidas. Qualidade máxima para frutas com maior sabor e cor, maior calibre, 
dureza e consistência garantindoe maximizand o seu prazo de validade e armazenamento. Controle 
eficiente da doença do coração (deficiência em Boro) na beterraba e nas outras Cruciferas. 
 
DOSES DE APLICAÇÃO: 
FOLIBOR-K  é recomendado para aplicação em todas as culturas agrícolas. A menos que declarado 
diferentemente nas culturas abaixo referidas, aplicar ente 1 a 3kg/ha por via foliar ou 4 a 8kg/Ha na 
aplicação directa ao solo, 3 semanas após a emergência. São preferíveis aplicações repartidas a uma 
aplicação única.  
FRUTICULTURA : Ameixeira, Amendoeira, Pêssegos e Nestarinas, Pereiras e Macieiras, Cerejeira, 
Citrinos e Vinha – 1 kg/ha 
 
HORTÍCOLAS : Tomates, pimenta, pepino, melão, melãancia... 1 a 1,5 kg/ha 
CRUCIFERAS …..  entre as 8 e as 16 folhas -  2 kg/ha. 
CULTURAS PARA FOLHAGEM … Aplicar 4 a 8 Kg/ha directamente ao solo. Para melhores  resultados 
repartir a dose por várias aplicação. 
 
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO- APLICAÇÃO AO SOLO  
Aplicar em redor das plantas como um pó, spray líquido ou através do sistema de rega. Dissolver 
numa quantidade de água adequada à sua boa dissolução.Quando aplicado como um pó deve ser 
lavado ou molhado o solo nas 4 horas seguintes à aplicação. A aplicação ao solo por pulverização 
deve ser efetuada com um volume de água que garanta a boa introdução do produto no solo. 
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO – APLICAÇÃO NO SOLO  
Não aplicar em condições de stress hídrico das plantas. 
Dissolver numa quantidade de água adequada e suficiente para uma boa penetração no solo. 
Em caso de pulverização, escolher dias sem vento e evitando a horas mais quentes. 



 

 

PRECAUÇÕES  

Provoca irritação oculares. Usar protecção ocular. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: 
enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se 
tal lhe for possível. Agite antes de usar. Manter fora do alcance das crianças. Não comer, beber ou 
fumar durante a utilização deste produto. Armazenar em lugares frescos e secos e manter longe de 
temperaturas extremas. Conservar unicamente no recipiente de origem. Utilizar o produto conforme 
as instruções da etiqueta. Em caso de dúvida, contatar técnicos autorizados.  

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores 
que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos respons- abilizamos pelas características 
previstas na lei.  

 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
Manter o produto entre -5, +25 C nas embalagens originais e fechadas com o sistema de fecho 
interno, longe de alimentos e do acesso de pessoas e animais. Evitar a exposição solar direta. 
 
EMBALAGENS:  0,5 – 1 –2 – 5 – 10 – 25 Kg. 

 


