
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Adubo rico em cálcio com boro e micronutrientes

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

Especialmente desenvolvido  para a prevenção e correção de carências de cálcio e micronutrientes, 
provocadas por deficiências ou desequilíbrios na assimilação. A aplicação de cálcio em conjunto com o 
boro favorece a sua mobilidade e assimilação (sinergia positiva). Pode ser aplicado num elevado número 
de culturas, incluindo aquelas em que é mais frequente a ocorrência  de carências simultâneas destes 
nutrientes. 

-  O cálcio juntamente com o boro são fundamentais na síntese, estrutura e estabilidade das paredes 
celulares.

-  Aumenta a firmeza, a resistência a ferimentos e a conservação dos frutos.

-  Reduz a incidência de acidentes fisiológicos ligados a carências de cálcio tais como o Bitter pit, a podridão 
apical no tomate, pimento, morango, a podridão apical na alface, aipo, couve-chinesa, o gretado da fruta 
em cerejeira e o encortiçamento dos frutos, entre outras.

-  Aumenta o teor de cálcio nos frutos.
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FERTILIZANTES

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

boramin Ca plus

Vinha 2-3 L/ha

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Efetuar 2 a 5 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura

APLICAÇÃO FOLIAR

Cereais 2-3 L/ha

Fruteiras 3-6 L/ha

Hortícolas 2-3 L/ha

Olival 2-3 L/ha

COMPOSIÇÃO

-  Azoto (N): 16% (p/v) ou 10% (p/p)

-  Cálcio (CaO): 24% (p/v) ou 15% (p/p)

-  Magnésio (MgO): 3,2% (p/v) ou 2% (p/p)

-  Boro (B): 0,08% (p/v) ou 0,05% (p/p)

-  Cobre (Cu) quelatado com EDTA: 0,06% (p/v) ou 0,04% (p/p)

-  Ferro (Fe) quelatado com EDTA: 0,08% (p/v) ou 0,06% (p/p)

-  Manganês (Mn) quelatado com EDTA: 0,16% (p/v) ou 0,1% (p/p)

-  Molibdénio (Mo): 0,002% (p/v) ou 0,001% (p/p)

-  Zinco (Zn) quelatado com EDTA: 0,03% (p/v) ou 0,02% (p/p)

-  pH: 4,5

-  Densidade: 1,6

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  O Boramin Ca Plus é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos exceto, 
óleos minerais, cobres, organo-cúpricos, enxofres, sulfatos e produtos muito alcalinos (pH>8).

-  Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.
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