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CONTROL FOSK, é um adubo formulado para ser aplicado por via foliar, como uma fonte de 
fósforo e cálcio para a prevenção e o controlo de carências devido a desequilíbrios na 
assimilação de cálcio ou fósforo, que produzem danos nas culturas. A sua utilização ajuda a 
superar o stress hídrico e estimula a coloração dos frutos. Deve ser aplicado após a floração, 
no início da sua formação e durante o vingamento, assim como nas fases de maior actividade 
das plantas. 
 
CARACTERISTICAS: 

 Fonte de fósforo e cálcio. 
 Diminui os danos provocados pelo stress hídrico. 
 Estimula a coloração dos frutos. 

 

 

COMPOSIÇÃO: 

Fósforo (P) 310 g/L 
Cálcio (Ca) 56 g/L 
Azoto total (N) 39 g/L 
Densidade 1,3 g/cc 
pH 1,5 
Solubilidade Solúvel em água 
Nota: Odor característico a produto enzimático. 
 

 

MODO DE EMPREGO E APLICAÇÕES: 

Em aplicação Foliar: 
Pimenta: aplicar antes da floração e depois da frutificação, a cada 12 dias. 
Beringela: aplicar antes da floração e depois da frutificação, a cada 12 dias. 
Tomate: aplicar antes da floração e depois da frutificação, a cada 12 dias. 
Melão: aplicar antes da floração e depois da frutificação, a cada 14 dias. 
Pepino: aplicar antes da floração e depois da frutificação, a cada 14 dias. 
Melancia: aplicar antes da floração e depois da frutificação, a cada 14 dias. 
Cebola: aplicar no início do engrossamento do bolbo, com intervalo de 10-14dias. 
Alface: 2-3 aplicações com intervalos de 7-10 dias, a primeira aplicação 10-14 dias depois do 
transplante. 
Batata: no início da formação do tubérculo. 
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Beterraba: aplicar na fase de aparecimento de 4-6 folhas, e caso se verifiquem sintomas de 
carência repetir aplicação 10-14 dias depois. 
Fruticultura: para tratamentos preventivos de carência, aplicar a partir da queda das pétalas, a 
cada 7-12 dias. Para melhorar a qualidade do fruto, aplicar quando o fruto começar a mudar 
de cor. 
Morangos e Frutos vermelhos: aplicar a partir do início da floração, semanalmente. 
Vinha: 3-4 aplicações no intervalo de 10-14 dias depois da frutificação. 
Flores: aplicar depois do transplante e antes da floração. 
 

 
APRESENTAÇÃO EMBALAGEM: 
 

Capacidade Apresentação 

 
1L, 5L e 20L 

 
Líquido  

 NOTA: Não aplicar nas horas de maior calor e intensidade luminosa. 

 
 
 
UTILIZAÇÃO: 
 

Cultura           Foliar  

 
 Pimenta…………………………………………………………………………3 a 5 L/ha 
 Beringela………………………………………………………………………..3 a 5 L/ha 
 Tomate………………………………………………………………………….3 a 5 L/ha 
 Melão…………………………………………………………………………...4 a 5 L/ha 
 Pepino…………………………………………………………………………..4 a 5 L/ha 
 Melancia………………………………………………………………………..4 a 5 L/ha 
 Cebola…………………………………………….……………………………...…5 L/ha 
 Alface…………………………………………………………………………2,5 a 5 L/ha 
 Fruticultura…………………………………………………………………….2 a 9 L/ha 
 Batata……………………………………………………………………………...15 L/ha 
 Beterraba……………………………………………………………………….4 a 5 L/ha 
 Morangos e Frutos vermelhos………………………………………………….3 a 5 L/ha 
 Vinha…………………………………………………………………………....4 a 8 L/ha 
 Flores…………………………………………………………………………....2 a 4 L/ha 
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Nota: 

Agitar energicamente e adicionar lentamente ao tanque de pulverização, mexendo sempre. 
Não aplicar em condições meteorológicas adversas (chuvas, geadas...) ou se as prevê num 
curto espaço de tempo depois da aplicação. 
Armazenar o produto bem fechado num local seco, fresco, protegido da luz, com o rótulo e 
vasilhame original. Não expor a temperaturas extremas (+35ᵒC -0ᵒC) 
O fabricante oferece garantia da composição, formulação e conteúdo da embalagem. O 
usuário será o responsável pelos danos causados (pouca eficácia, toxicidade em geral, 
resíduos…) pela inobservância total ou parcial dos rótulos. 
Em caso de dúvida consulte o nosso departamento técnico. 
 
 
 


