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M-FOL, é um corretor de carências múltiplas desenvolvido para o uso preventivo dos estados 
de carência provocados pela carência de assimilação de um ou mais nutrientes, indicado para 
utilizar em fertirrega e hidroponia. 
 
CARACTERISTICAS: 

 Corretor de micro e macronutrientes. 
 Elevada concentração de nutrientes solúveis. 

 

COMPOSIÇÃO: 

Ferro (Fe) 7,5 % Quelato EDTA 
Manganês (Mn) 3,3 % Quelato EDTA 
Zinco (Zn) 0,6 % Quelato EDTA 
Cobre (Cu) 0,3 % Quelato EDTA 
Boro (B) 0,7 % solúvel 
Molibdénio (Mo) 0,2 % solúvel 
pH 4 - 9 
Solubilidade Solúvel em água 
Nota: Com odor característico. 
 
 

MODO DE EMPREGO E APLICAÇÕES: 

Em aplicação Radicular: 
Aplicar em todo o tipo de culturas por via radicular, diluído na água. Usar em fertirrigação e 
hidroponia. 
 

 
APRESENTAÇÃO EMBALAGEM: 
 

Capacidade Apresentação 

 
10Kg 

 
Microgranulado 
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UTILIZAÇÃO: 
 

Rega                 Radicular  

 
 Rega gota a gota……………………………………………………………………...2 g/L 
 Rega rego manta……………………………………………………………....2 a 3 Kg/ha 
 Fertirrigação contínua……………………………………………………....15 a 20 g/m3 
 Hidroponia……………………………………………………………………...3 a 4 g/hl 
 Substrato para sementes………………………………………………….….0,3 a 0,4 g/L 

 

Aconselhável para todas as culturas. 
 
 
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. 
 
 
 


