
TECAL®

ADUBO CE

Conteúdo: 5 litros  

(  6.2Kg Líquido) Maximizar a eficiência da planta

Tecal® é um produto inovador de cálcio que contém tecnologia patenteada que 

estimula a absorção de cálcio, além de induzir a planta a libertar parte do cálcio 

naturalmente armazenado nas células. Tecal® aumenta o conteúdo de cálcio das 

paredes celulares, aumentando o período de vida útil e melhorando a tolerância 

ao stress abiótico e biótico.

Solução de Nitrato de Cálcio

Composição garantida (p/p):
Cálcio (CaO): 8,0%, 
Magnésio (MgO): 1,4%, 
Zinco (Zn): 0,9%,
Boro (B): 0,1, 
Activador Crop Intellect.

O Cálcio (Ca) é um elemento vital para a integridade das células

vegetais e divisão celular. Elemento pouco móvel nas plantas devendo

ser administrado em aplicações foliares, usado para aliviar o stress ou

bloqueios que geralmente resultam em necroses e carências foliares

que podem reduzir significativamente o potencial de rendimento e

qualidade da colheita.



A inovação em 
nutrição de plantas
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www.cropintellect.co.uk

Email: info@cropintellect.co.uk

Frabricado por GoTech Production Ltd (UK)

Distribuido em Portugal por:
HORTIPROFISSIONAL LDA. 
Sobreiro Curvo – Torres Vedras
hortiprofisional@gmail.com 
Tel. 261092794

Precauções de uso: Evite a aplicação sob condições climáticas extremas. Use luvas e protetores faciais adequados ao usar este produto. Limpe todo

o equipamento antes e depois do uso. H302 Nocivo por ingestão, H319 Provoca irritação ocular grave, H412 Nocivo para os organismos aquáticos 

com efeitos duradouros. Recomendações de prudência: P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto, P280 Usar luvas de 

protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial, P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um 

CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico, P305 + P351 + P338 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. Continue a enxaguar, P337 + P313 

Caso a irritação ocular persista: consulte um médico, P501 Eliminar o conteúdo de acordo com os regulamentos atuais, descarte o recipiente nos 

ecopontos de reciclagem doméstica apropriados. Recomenda-se a leitura a folha de dados de segurança do material e os termos e condições 

disponíveis no seu revendedor para obter mais informações.

Condições de venda – Garantia limitada e limitações de responsabilidade 

Para uso somente como nutriente foliar agrícola /hortícola. Fabricado pela Grotech Production UK para Crop Intellect, Universidade de Lincoln, NL6 

7DQ, Reino Unido, que garante que o produto contido na embalagem sem abrir esteja em conformidade com as especificações indicadas nesta 

etiqueta. Não podemos controlar o armazenamento, manuseio, mistura, uso do produto ou as condições climáticas antes, durante e após a sua 

aplicação, portanto, nenhuma garantia expressa ou implícita é feita dos efeitos de tais ou dos resultados obtidos. Qualquer dano ou ferimento não será 

de responsabilidade do fabricante ou do revendedor e não excederá o preço do produto utilizado. Essas condições não podem ser alteradas pela 

nossa equipa ou agentes, mesmo que supervisionem ou ajudem no uso de tais mercadorias. Os produtos são vendidos sujeitos aos termos e 

condições padrão da Crop Intellect, disponíveis mediante solicitação. O uso do produto implica que o comprador aceite essas condições de venda.

Instruções de uso 

Doses e momento de aplicação

1 a 2 L/ha Vergo® num mínimo de 100L/ha água

Aplicar em momentos de stress climático

Hortícolas (fruto, folha) e Bagas: Aplicar a 3-5 folhas verdadeiras e com 

frequência de 2 a 4 semanas depois | Hortícolas de folha: Aplicar cada semana 

desde as 2 folhas verdadeiras | Aplicar no vingamento, quando a fruta tem 3-5mm e 

cada 2-4 semanas depois

Fruteiras. 1-2 semanas antes da floração, a 50% do vingamento e 4-6 semanas 

depois da segunda aplicação.

Precaução com Misturas contém: Nitrato de cálcio hidratado – CAS 13477-34-4, Nitrato de Zinco

Hexa-hidratado – CAS 101196-18-6. Nota: Não misturar com fosfatos ou bicarbonato de potássio.

Recomenda-se que seja realizado um pequeno teste quando as informações de compatibilidade não

estiverem disponíveis. Agite bem antes de usar. Entre em contato com o departamento técnico para

obter mais informações sobre doses de aplicação, comparabilidade e uso em outras culturas.

mailto:info@cropintellect.co.uk

