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Ficha Técnica de Produto: FERTIL-KUAJE 

Referência: FT-00002 

 

TEORES DECLARADOS 

 

Azoto (N) total        4,0% p/v  3,0% p/p  

Azoto (N) ureico        4,0% p/v  3,0% p/p  

Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel      28,3% p/v  21,0% p/p  

 

Outros teores: 

Boro (B) total        0,41% p/v  0,3% p/p   

Manganês (Mn) quelatado por EDTA     0,54% p/v  0,4% p/p   

Molibdénio (Mo) total       0,41% p/v  0,3% p/p  

Zinco (Zn) quelatado por EDTA      0,54% p/v  0,4% p/p   

 

Ácidos policarboxílicos       6,7% p/v  5,0% p/p  

Agente quelatante: ácido etilenodiamino tertraacético (EDTA) 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

ADUBO CE  

C.2.3. Solução de adubo NP 3-21. 

 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS 

 

Formulação    Solução escura 

Temperatura de cristalização   -5ºC 

Densidade a 20°C    1,34 kg/l 

pH      6,0  

Solubilidade em água   Muito solúvel 

 

 

PROPRIEDADES 

 

O Fertil-Kuaje é uma solução nutritiva especialmente adaptada para a fase de frutificação nas culturas 

hortícolas, olival e árvores de fruto. Estimula o desenvolvimento inicial do fruto, aumenta a frutificação, 
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engorda e uniformidade dos frutos. A sua composição estrutural favorece a síntese de aminoácidos, a 

divisão celular e o transporte de substâncias para os frutos, reduzindo assim o aborto dos mesmos. 

 

 

DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO 

 

O Fertil-Kuaje é recomendado para aplicação foliar ou em fertirrega para todas as culturas em que é 

aproveitado o fruto. 

 

- Foliar:  

• Fruteiras e oliveiras: 100 - 150 ml/100 l. Tratar antes da floração e depois da queda das pétalas.  

• Hortícolas e morango: 100 - 150 ml/100 l. Após a primeira floração. Repetir a cada 10 dias.  

 

- Fertirrega:  

• Fruteiras e oliveiras: 3 - 4 l/ha. Realizar 2 - 3 aplicações da pré-floração até pós-floração.  

• Hortícolas e morango 2 l/ha a cada 15 dias a partir do início da floração.  

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

O Fertil-Kuaje é um bioestimulante líquido que não está sujeito a qualquer consideração toxicológica, 

tanto de transporte como armazenamento. O produto é compatível com a maioria dos produtos químicos 

utilizados na agricultura. No entanto, é sempre recomendado realizar um teste prévio de compatibilidade.  

A utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não ultrapassar as doses recomendadas. 

Aplicar sob assessoria técnica agronómica. 

 

O produto mantém-se estável em condições normais de armazenamento por um período mínimo de 24 

meses. 

 

Armazenar em local fresco e seco.  

Temperatura de armazenamento óptima: entre 0 e 35ºC. 

Não empilhar mais de três vasilhas ou cinco caixas de altura.  

Antes de usar, ler atentamente o rótulo.  

 

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

 


