
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Adubo elementar rico em cálcio

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

Calfinish tem um elevado conteúdo em cálcio altamente assimilável, especialmente indicado para prevenir 
e corrigir, de maneira eficaz, os sintomas de carências nas diferentes culturas.
O cálcio presente no Calfinish é protegido por um complexo orgânico: o formiato, que melhora o 
transporte do cálcio até aos tecidos de crescimento. Além disso, o Calfinish é formulado com boro  
solúvel e zinco quelatado com EDTA, assegurando, desta forma, a máxima eficiência do cálcio no interior 
da planta.
A aplicação do Calfinish está indicada para estados fenológicos muito exigentes em cálcio, boro e zinco 
como sejam a divisão celular, alongamento celular e desenvolvimento dos frutos.

-  A sua formulação à base de formiato favorece a solubilidade do produto e não aporta catiões indesejáveis 
(cloratos, nitratos, carbonatos e sulfatos).

-  O cálcio ao conferir firmeza aos frutos, pelo papel desempenhado na parede celular, permite uma melhor 
resistência destes às agressões externas. A qualidade e o poder de conservação dos frutos também são 
incrementados.

-  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.

-  O zinco encontra-se quelatado por EDTA o que lhe confere uma grande estabilidade e persistência em 
todos os solos incluindo os solos alcalinos.

-  O Calfinish previne fisiopatias como o Bitter pit em maçãs, podridão apical no tomate ou a necrose 
marginal da alface, entre outras.
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FERTILIZANTES

COMPOSIÇÃO

-  Cálcio (CaO) solúvel em água: 34% (p/p) 

-  Boro (B) solúvel em água: 0,82% (p/p)

-  Zinco (Zn) solúvel em água e quelatado com EDTA: 1,72% (p/p)

-  pH: 6,3

-  Solubilidade: 200 g/L  

calfinish

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Efetuar 2 a 4 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura

APLICAÇÃO FOLIAR

Cereais 1-2 kg/ha

Fruteiras 2-4 kg/ha

Hortícolas 2-4 kg/ha

Olival 1-2 kg/ha

Vinha 1-2 kg/ha

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  O Calfinish 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.
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