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Solução de nitrato de cálcio

COMPOSIÇÃO

 14% (p/p) de óxido de cálcio (CaO)

CARATERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS

CARATERÍSTICAS

O AGROCAL é um corrector de carências de cálcio para prevenir e corrigir carências
deste nutriente devidas a dificiências ou desiquilibrios na sua assimilação.

Previne e corrige sintomas de carências de cálcio em todas as culturas. Destina-se
especialmente ao tratamento preventivo do 'Bitter-pit' em macieiras; da podridão apical
em tomateiro, pimenteiro, melão e melancia; da necrose marginal da folha da alface e do
morangueiro; da necrose interna da folha das couves e da dessecação dos cachos da
videira.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES

O AGROCAL pode ser aplicado em aplicação foliar ou em fertirrigação.

CULTURA
Aplicação foliar
Concentração

(ml/hl)

Fertirrigação
Dose (l/ha)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO

Árvores de fruto 300 - 400 6 - 8 Realizar 3 aplicação a partir dos frutos bem
vingados, com intervalos de 15 dias.

Hortícolas em geral 100 - 250 5 - 6 Aplicar em função das necessidades, com
cadência de 15 dias

Morangueiro 250 - 300 5 - 7 Aplicar em função das necessidades, com
cadência de 15 dias.

Olival 300 - 400 5 - 7 Efetuar 2 a 3 aplicações durante o ciclo
vegetativo da cultura

Vinha 300 - 400 5 - 7 Realizar 2 a 3 aplicação a partir dos frutos bem
vingados, com intervalos de 10 dias

Bananeira 200 - 300 6 - 8 Realizar 2 aplicações no final do inverno.

Estado físico : Líquido
Cor : amarelo
Odor : Inodoro
pH : 1,5
Densidade : 1,33
Propriedades explosivas : Não explosivo
Propriedades comburentes : Não comburente

AGROCAL®
Adubo líquido com 14% de Cálcio

ADUBO CE
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As doses de emprego e a frequência das aplicações dependem essencialmente da

adubação de fundo, das necessidades de micronutrientes e do estado de

desenvolvimento das culturas. As concentrações mais baixas são as indicadas para as

culturas na fase mais jovem.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Agitar antes de usar.

Quando usado de acordo com as recomendações de uso o AGROCAL é compatível com

a maioria dos produtos fitofarmacêuticos e adubos, à excepção de produtos alcalinos,

óleos minerais, cobres e enxofres e formulações emulsionáveis. Em caso de dúvida,

realizar um teste prévio de compatibilidade.

Não aplicar em condições de stress hídrico, temperaturas elevadas e baixa humidade

relativa ou quando se prevê chuva.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

• Provoca lesões oculares graves. • Usar luvas de protecção / vestuário de protecção /

protecção ocular / protecção facial. • Não comer. Beber ou fumar durante a utilização

deste produto.• SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar

cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,

se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. • Contacte imediatamente um CENTRO DE

INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. ● Eliminar o conteúdo / recipiente de

acordo com os regulamentos nacionais.

Centro de Informação Antivenenos, Tel: 800 250 250

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Embalagem: 1L, 5L, 25 L
Classificação ADR: Não classificado em termos de transporte

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA
EMBALAGEM


