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5 l 
7 kg
Peso neto

EC FERTILIZANTES (C.1.3)  
ADUBO FLUIDO AZOTADO 8-0-0-13 (CaO) COM ZINCO:

Azoto nítrico (N) 8% p/p

óxido de cálcio solúvel em água (CaO) 13% 

p/p (Cálcio (Ca) 9.5% p/p)

Zinco solúvel em água (Zn) 0,8% p/p

Sistema de fornecimento de cálcio 
Com tecnologia CaT™

CaT™ patente de tecnologia EP1899283



MISTURA DE TANQUE:  
Compatível com a maioria 
dos pesticidas, adjuvantes 
e fertilizantes foliares.  
A mistura com produtos 
que contêm altos níveis 
de sulfato ou fosfato 
pode causar precipitação. 
Sempre misture o 
conteúdo em uma 
jarra com antecedência 
para garantir a 
compatibilidade do 
produto.

 
GRUPO DE CULTURA TAXA PRAZOS PARA PULVERIZAÇÃO
Frutos de hortícolas 1,5-2,0 l/hm² A cada período de 14-21 dias.
Cucurbitáceas 1,5-2,0 l/hm² A cada período de 14-21 dias.
Produtos hortícolas de raiz 1,5-2,0 l/hm² À 3ª ou 4ª folha verdadeira e depois a cada período de 14-21 dias até à colheita.
Batatas 1,5-2,0 l/hm² Na formação do tubérculo e depois mais duas pulverizações separadas por 10-14 dias.
Frutos de bagas 1,0-2,0 l/hm² De 2 em 2 semanas, 7 dias antes da floração, durante a colheita, até ao final da época.

Os tecidos das plantas não absorvem o cálcio de  
forma equilibrada, o que pode resultar em deficiências  
localizadas que limitam o rendimento e a qualidade da colheita. 
Os produtos de cálcio convencionais limitam-se a fornecer cálcio e nada fazem 
para auxiliar a planta a absorvê-lo.
O sistema InCaTM com tecnologia CaT™ permite que as plantas absorvam o cálcio e que  
o distribuam pelos tecidos que, de outra forma, estariam carenciados.  
O sistema InCa pode melhorar o rendimento e a qualidade das plantas, tanto em condições 
de crescimento normais, bem como sob stress abiótico.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: 
Mantenha a uma temperatura ambiente entre 5ºC e 50ºC. Evite o congelamento e o  
calor excessivo.
RECOMENDAÇÕES: 
Agitar bem antes de utilizar. Recomenda-se a aplicação do sistema InCa em 200 litros de água 
por cada hectare. Também pode ser aplicado através de um sistema de irrigação.  
A tabela abaixo indica a taxa de aplicação e os prazos para os maiores grupos de culturass. 
Para recomendações pormenorizadas, consulte o seu agrónomo ou www.plantimpact.com.
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Nocivo por ingestão.
Provoca lesões oculares graves.
Lavar … cuidadosamente após manuseamento.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE  
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/Enxaguar a boca.
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. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS/médico.
Eliminar o conteúdo/recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.
Contém nitrato de zinco e ácido nítrico, sal de cálcio e amônio.

PELIGRO
PRECAUCIÓN:  
Mantener fuera  
del alcance de 
los niños.
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4 x 5 l 
28 kg

Peso neto

EC FERTILIZANTES (C.1.3)  
ADUBO FLUIDO AZOTADO  
8-0-0-13 (CaO) COM ZINCO:
Azoto nítrico (N) 8% p/p

Óxido de cálcio solúvel em água 
(CaO) 13% 

p/p (Cálcio (Ca) 9.5% p/p

Zinco solúvel em água (Zn) 0,8% p/p
Sistema de fornecimento de cálcio 

Com tecnologia CaT™

Nocivo por ingestão. Provoca lesões oculares graves.
Lavar … cuidadosamente após manuseamento.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/Enxaguar a boca.
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. Contacte imediatamente  
um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
Eliminar o conteúdo/recipiente em uma instalação 
aprovada de tratamento de resíduos.
Contém nitrato de zinco e ácido  
nítrico, sal de cálcio e amônio.

CaT™ patente tecnológica EP1899283

PELIGRO


