
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Potássio líquido com EDTA

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

Produto com alto teor em potássio, especialmente, desenvolvido para a prevenção e correção de carências 
deste elemento e para favorecer o crescimento e maturação dos frutos. O azoto ureico presente no  
Fainal K tem uma boa penetração nas folhas e equilibra a ação do potássio (sinergia azoto-potássio).
A formulação do Fainal K foi especialmente desenvolvida para otimizar o efeito do potássio.

-  O Fainal K favorece:

.  Produção:   
através da melhoria na velocidade de crescimento e tamanho.

.  Qualidade:   
através de uma melhor concentração de açúcar (° Brix);  
através de uma melhor coloração (antocianinas e carotenos);  
através de uma melhor qualidade da pele (paredes celulares);  
através de uma melhor acumulação de açúcar (amido).

-  O Fainal K foi elaborado para evitar o antagonismo com os catiões Ca++ e Mg++ presentes na água dura 
o que diminui drasticamente a eficácia dos fertilizantes à base de potássio.

-  O produto pode ser utilizado de uma forma segura porque é isento de cloro, enxofre e azoto nítrico ou 
azoto amoniacal.
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FERTILIZANTES

COMPOSIÇÃO

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

-  Azoto (N) na forma ureica: 4,5% (p/v) ou 3% (p/p)

- Potássio (K2O): 46,5% (p/v) ou 31% (p/p)

- EDTA: 1,5% (p/v) ou 1% (p/p)

- pH: 12,5

- Densidade: 1,5

fainal K

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Efetuar 2 a 5 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura.

* em tomate de indústria pode ser  
aplicado por fertirrigação numa dose  
de 30-40 L/ha por ciclo vegetativo,  
fracionado em 2-3 aplicações

APLICAÇÃO FOLIAR

Fruteiras 2-4 L/ha

Cereais 2-4 L/ha

Hortícolas 2-4 L/ha

Olival 2-4 L/ha

Vinha 2-4 L/ha

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  Recomenda-se a utilização de altos volumes de calda, 500 - 1.000 L/ha, em função da cultura.
-  O Fainal K é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fiofarmacêuticos, exceto com 

produtos de reação ácida.
-  Na mistura de Fainal K com produtos sensíveis à hidrólise alcalina recomenda-se acidificar previamente 

a calda para valores de pH neutros ou ligeiramente ácidos (pH 6-7).
-  Recomenda-se uma prova antes da mistura.
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