
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Fertilizante rico em potássio e cálcio

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

O Radikal tem na sua composição uma importante quantidade de cálcio o que lhe confere caraterísticas 
muito importantes ao nível da estrutura das membranas celulares dos tecidos vegetais, do controlo na 
absorção de vários outros elementos, etc.
Deve ser aplicado nas fases de maior exigência em cálcio e, como tem uma elevada fração de potássio, 
deverá ser posicionado na fase final do ciclo da cultura.

-  Favorece a resistência dos tecidos vegetais e o poder de conservação dos frutos.

-  Favorece o aumento dos calibres dos frutos e dos tubérculos.

-  A presença de boro favorece a assimilação, eficácia e mobilidade do cálcio no interior da planta e 
especialmente a sua mobilidade até aos tecidos vegetais dos novos crescimentos.

-  Promove uma aumento do Brix/Grau/Teor de amido em frutos, grãos e tubérculos.

-  Aumenta a coloração dos frutos e raizes como no caso da cenoura.
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FERTILIZANTES

radikal

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Efetuar 2 a 3 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura

APLICAÇÃO FOLIAR

Cereais 2,5-3 kg/ha

Fruteiras 2,5-3 kg/ha

Hortícolas 2,5-3 kg/ha

Olival 2,5-3 kg/ha

Vinha 2,5-3 kg/ha

COMPOSIÇÃO

-  Azoto (N) total: 6,9% (p/p)

-  Azoto (N) nítrico: 6,4% (p/p)

-  Azoto (N) amoniacal: 0,5% (p/p)

-  Fósforo (P2O5) solúvel em água: 5% (p/p)

-  Potássio (K2O): 25,7% (p/p)

-  Boro (B): 0,3%

-  Cálcio (CaO): 11,7% (p/p)

-  Zinco (Zn): 1% (p/p)

-  pH: 4,7

-  Solubilidade: 80 g/L

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  O Radikal é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos.

-  Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.
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NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do 
nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas caraterísticas previstas na Lei.

ADUBO CE


