
                      é um fertilizante totalmente solúvel em água. 
Recomendado para culturas que são muito exigentes em 
potássio, ajuda no processo de maturação de ramos, 
enchimento de grãos e frutos. Melhora a qualidade, cor, 
tamanho e características organolépticas dos frutos, 
aumentando o teor de açúcares nos frutos.

Benefícios: Fornece potássio em alta concentração e com uma 
fórmula balanceada para fase de enchimento de grãos e 
frutos; Favorece o aumento na translocação de reservas na 
fase de maturação e repouso dos órgãos de acúmulo; Ajuda na 
maturação de ramos; Converte energia produzida durante o 
ciclo fisiológico da cultura em grãos e frutos mais pesados e 
uniformes; Equilíbrio de macro e micronutrientes em uma 
única fórmula; Auxilia na rápida absorção foliar.

GARANTIAS: 

MATÉRIAS-PRIMAS:

FABRICANTE PRODUTO
IMPORTADO

ESPANHA
Defensive Ind. Comércio & Repres. Comercial Ltda.

Av. Jaime Ribeiro, 409 A, Santa Luzia
CEP: 14883-105 - Jaboticabal/SP

Tel.: (16) 3204-1176 - CNPJ: 03.894.340/0001-00

IMPORTADOR:

I.E.: 391.101.527.115 - E.I.: SP-09584-0

FERTILIZANTE MINERAL MISTO

REG. MAPA Nº: SP - 09854 10089-3

Natureza Física: Sólido 

Modo de aplicação: Via Foliar e Via Fertirrigação

K  O   Solúvel em água ..........................44% p/p

P  O   Solúvel em água...........................14% p/p

Molibdênio Solúvel em água................0,05% p/p

Boro Solúvel em água..........................0,05% p/p

Enxofre Solúvel em água....................... 13% p/p

Solubilidade a 20°C: 175 g/L

Índice Salino: 73%

Condutividade elétrica: 8,9 mS/cm

Maior Relação soluto/solvente: 250g/100L

Sulfato de Potássio
Fosfato Monopotássico
Pentaborato de Sódio
Molibdato de Amônio
Contém agente corante e EDTA                              

5 Kg

Frutas, hortaliças e outras 

Cereais

Cereais de inverno

No início do
desenvolvimento
vegetativo e reprodutivo.

Modo de aplicação

Modo de aplicação

INSTRUÇÕES DE USO:
Evitar as horas mais quentes do dia.
Evitar os períodos de vento e orvalho excessivo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:
Manter a embalagem sempre fechada.
Manter o produto fora do alcance das crianças e 
animais.
Durante aplicação usar luvas e proteger os olhos.
Em caso de contato direto com os olhos ou com a pele, 
lavar imediatamente com água em abundância.
No caso de ingestão procurar orientação médica.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PRECAUÇÕES:
Manter a embalagem fechada em local fresco, seco e ao 
abrigo da luz.
Não ingerir, evitar contato com o produto.

INSTRUÇÕES DE TRANSPORTE:
Cer�fique que o local onde será transportado esteja 
limpo, seco e livre de resíduos.
O transportador deve manusear com equipamento de 
segurança individual.

LIMITAÇÕES DE USO:
Uso exclusivo como fer�lizante.
Seguir as orientações da ‘‘Recomendação de uso’’.

Data de fabricação:

Lote:

Data de validade:

Quan�dade Total Produzida:

2

2

5

WELGROWELGRO K
®
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                      é um fertilizante totalmente solúvel em água. 
Recomendado para culturas que são muito exigentes em 
potássio, ajuda no processo de maturação de ramos, 
enchimento de grãos e frutos. Melhora a qualidade, cor, 
tamanho e características organolépticas dos frutos, 
aumentando o teor de açúcares nos frutos.

Benefícios: Fornece potássio em alta concentração e com uma 
fórmula balanceada para fase de enchimento de grãos e 
frutos; Favorece o aumento na translocação de reservas na 
fase de maturação e repouso dos órgãos de acúmulo; Ajuda na 
maturação de ramos; Converte energia produzida durante o 
ciclo fisiológico da cultura em grãos e frutos mais pesados e 
uniformes; Equilíbrio de macro e micronutrientes em uma 
única fórmula; Auxilia na rápida absorção foliar.

GARANTIAS: 

MATÉRIAS-PRIMAS:

FABRICANTE PRODUTO
IMPORTADO

ESPANHA
Defensive Ind. Comércio & Repres. Comercial Ltda.

Av. Jaime Ribeiro, 409 A, Santa Luzia
CEP: 14883-105 - Jaboticabal/SP

Tel.: (16) 3204-1176 - CNPJ: 03.894.340/0001-00

IMPORTADOR:

I.E.: 391.101.527.115 - E.I.: SP-09584-0

FERTILIZANTE MINERAL MISTO

REG. MAPA Nº: SP - 09854 10089-3

Natureza Física: Sólido 

Modo de aplicação: Via Foliar e Via Fertirrigação

K  O   Solúvel em água ..........................44% p/p

P  O   Solúvel em água...........................14% p/p

Molibdênio Solúvel em água................0,05% p/p

Boro Solúvel em água..........................0,05% p/p

Enxofre Solúvel em água....................... 13% p/p

Solubilidade a 20°C: 175 g/L

Índice Salino: 73%

Condutividade elétrica: 8,9 mS/cm

Maior Relação soluto/solvente: 250g/100L

Sulfato de Potássio
Fosfato Monopotássico
Pentaborato de Sódio
Molibdato de Amônio
Contém agente corante e EDTA                              

10 Kg

Frutas, hortaliças e outras 

Cereais

Cereais de inverno

No início do
desenvolvimento
vegetativo e reprodutivo.

Modo de aplicação

Modo de aplicação

INSTRUÇÕES DE USO:
Evitar as horas mais quentes do dia.
Evitar os períodos de vento e orvalho excessivo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:
Manter a embalagem sempre fechada.
Manter o produto fora do alcance das crianças e 
animais.
Durante aplicação usar luvas e proteger os olhos.
Em caso de contato direto com os olhos ou com a pele, 
lavar imediatamente com água em abundância.
No caso de ingestão procurar orientação médica.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PRECAUÇÕES:
Manter a embalagem fechada em local fresco, seco e ao 
abrigo da luz.
Não ingerir, evitar contato com o produto.

INSTRUÇÕES DE TRANSPORTE:
Cer�fique que o local onde será transportado esteja 
limpo, seco e livre de resíduos.
O transportador deve manusear com equipamento de 
segurança individual.

LIMITAÇÕES DE USO:
Uso exclusivo como fer�lizante.
Seguir as orientações da ‘‘Recomendação de uso’’.

Data de fabricação:

Lote:

Data de validade:

Quan�dade Total Produzida:

2

2

5

WELGROWELGRO K
®

V.f: 05/2019


