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FUNGIFRUT, é um adubo especial com fósforo e potássio, para ajudar a assimilação destes 
nutrientes na época de floração e crescimento do fruto. Solução de fosfito de potássio, isento de 
cloro, formulado com fósforo sob a forma de ião fosfito, o que dá ao produto um efeito 
profiláctico contra os fungos da fruta. 
 
CARACTERISTICAS: 

 Desinfectante de feridas de poda. 
 Preventivo do fungo da fruta. 

 

COMPOSIÇÃO: 

Pentóxido de fósforo (P2O5) 30% (p/p) 
Óxido de potássio (K2O) 20% (p/p) 
Densidade 1,35 a 1,42 g/cc 
pH 6 – 7 
Solubilidade Solúvel em água 
Nota: Odor característico a produto enzimático 
 

MODO DE EMPREGO E APLICAÇÕES: 

Em aplicação Foliar: 
Morangos e Frutos vermelhos: Caso se verifique risco. (molhar bem a planta e o fruto) 
Fruticultura: na primavera e Outono. 
Olival: na primavera e no outono. 
 
Em aplicação Radicular: 
Frutos tropicais: antes da floração. 
Citrinos: na primavera e começo de Verão e princípios de outono. (molhar bem o tronco da 
árvore) 
Fruticultura: pré-floração e apos a colheita  
Batata: a partir do início da vegetação, um tratamento a cada 3 semanas.  
Morangos e Frutos vermelhos: a cada 20 dias. 
Hortícolas: a cada 20 dias. 
Vinha: a partir da frutificação. 
Jardins e Plantas ornamentais: na primavera e outono. 
 
Nota: Não misturar com óleos minerais, compostos de cobre, dicofol, dimetoato, produtos 
ricos em cálcio ou produtos de reacção fortemente alcalina. Devem decorrer pelo menos 15 
dias entre os tratamentos com cobre e as aplicações com FUNGIFRUT. 
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APRESENTAÇÃO EMBALAGEM: 
 

Capacidade Apresentação 

 
1L, 5L e 20L 

 
Liquido 

 
 
 
UTILIZAÇÃO: 
 

Cultura         Foliar          Radicular 

 
 Frutos tropicais…………………………………………………                    10 a 15 L/ha 
 Citrinos…………………………………………………………2 a 3 L/ha      6 a 15L/ha 
 Fruticultura………………………………………………….…2 a 3 L/ha      6 a 15 L/ha 
 Batata……………………………………………………………2 a 3 L/ha      6 a 8 L/ha 
 Morangos e Frutos vermelhos………………………………2,5 a 3,5 L/ha     4 a10 L/ha 
 Hortícolas…………………………………………………....2,5 a 3,5 L/ha    4 a 10 L/ha 
 Olival……………………………………………………………2 a 4 L/ha 
 Vinha……………………………………………………………2 a 4 L/ha     5 a 15 L/ha 
 Jardins e Plantas ornamentais…………………………………..2 a 3 L/ha    4 a 7,5 L/ha 

 
 
 
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. 
 
 
 


