CALFINISH®
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

NUTRISAPEC
TRADECORP PORTUGAL

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

• Cálcio (CaO)) – 34% p/p
• Boro (B) – 0,82% p/p
• Zinco (Zn) quelatado EDTA – 1,72% p/p
• Solubilidade – 200 g/l
• pH – 6,3 (solução a 1%)

MODO DE APLICAÇÃO

RECOMENDAÇÕES
O CALFINISH, é uma solução fertilizante à base de Cálcio enriquecida com Boro e
Zinco quelatado.
O CALFINISH para além da sua alta concentração em Cálcio, apresenta este
elemento numa forma química rapidamente assimilável pela planta,
performance que é ainda potenciada pela presença sinérgica do Boro.
A sua aplicação está indicada para estados fenológicos muito exigentes em
Cálcio, Boro e Zinco, como sejam a divisão celular, alongamento celular e
desenvolvimento dos frutos.
Pelo facto de não ter na sua composição Azoto, O CALFINISH está especialmente
recomendado para aplicações tardias em frutos.
O CALFINISH, ao incrementar os teores de Cálcio nos frutos é um promotor da
qualidade e do poder de conservação.
O cálcio tem um papel extremamente importante na constituição dos tecidos
vegetais e permite um melhor desenvolvimento das plantas.
• Previne fisiopatias como o Bitter pit em maçãs, podridão apical no tomate ou a
necrose marginal da alface
• Aumenta a resistência dos tecidos vegetais,
• Favorece o desenvolvimento do sistema radicular
• Permite uma melhor resistência às agressões externas
COMPATIBILIDADES

CULTURAS

FOLIAR
Kg/ha

FERTIRRIGAÇÃO
Kg/ha

RECOMENDAÇÕES
DE APLICAÇÃO

Fruteiras
Vinha
Hortícolas
Cereais
Olival

2-4
1-2
2-4
1-2
1-2

4-6
2-4
4-6
2-4

Efectuar 2 a 4 aplicações
durante o ciclo vegetativo
da cultura

PRECAUÇÕES
Em caso de ingestão, entrar em contato com um Centro de Informação Toxicológica imediatamente ou chamar um médico, levando este rótulo. Provoca lesões
oculares graves. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente
com água por alguns minutos. Remova as lentes de contato, caso estiver usando
e for fácil retirá-las. Continue enxaguando. Use EPI completo (luvas, roupas,
óculos). Mantenha distante do alcance de crianças. Não coma, beba ou fume
durante seu uso. Armazenar na embalagem original. Armazenar em local fresco,
seco e evitar calor em excesso.
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 responsabilizamos pelas características previstas na lei.

O CALFINISH é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos.
Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.

PERIGO

ADUBO CE

FERTILIZANTES

