WELGRO

®

CALCIO

CORRECTOR DE CARÊNCIAS DE CÁLCIO
Riqueza garantida:
Óxido de Cálcio (CaO): 8,4% p/p (11,7% p/v) quelatado na forma de sal de
ÁCIDO HEPTAGLUCÓNICO.

AGRO

PROPRIEDADES DO WELGRO® CALCIO
1. Eficácia
Os iões metálicos sequestrados pelo ácido
heptaglucónico não reagem com os outros
componentes do solo, mesmo em terrenos
muito ácidos ou muito calcários.
2. Rapidez de acção
O WELGRO® CALCIO, sendo um produto
derivado de um açucar natural entra no
metabolismo da planta por via foliar ou
radicular com grande rapidez. Após 10 - 12 dias
da aplicação, e se a cultura foi regada,
verificam-se os resultados.
3. Segurança

WELGRO ® CALCIO é um produto seguro e
não causa nenhum problema de fitotoxidade
nas culturas tratadas, por via foliar ou radicular
(injecção ou localizada).

5. Facilidade de uso
O WELGRO ® CALCIO tem uma grande
sol ubi li da de em á gua nã o prov ocando
entupimento dos bicos dos pulverizadores.

Lote nº:
Data de fabricação:

6. Compatibilidade
O WELGRO® CALCIO é compativel com
qu as e tod os os pro du tos pe st i ci da s e
fertilizantes, líquidos ou cristalinos.

CONTEÚDO:
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®

4. Persistência
A persistência de ac ção do WELGRO ®
CALCIO, depende do grau de carência, método
de aplicação e doses. As doses satisfazem as
necessidades de todo o ciclo da cultura.

M ASSO
DIVISIÓN

WELGRO CALCIO
WELGRO® CALCIO é quimicamente es- tável,
de longa duração e não é alterado na presença
de luz.
DOSES E MODO DE EMPREGO
MACIEIRA
contra
bitter pit

Incorporação no solo

viveiros:
1,5 - 10 ml/pé
árvores jóvens:
8,5 - 3,5 ml/pé
árvores em prod.:
12,5 - 150 ml/pé

Pulverização foliar

300 ml/Hl (0,3%)

Realizar 2 - 3 tratamentos, tendo início durante o
desenvolvimento o fruto (Maio - Junho) até uns 35 - 40
dias antes da colheita
TOMATE
e outras
hortícolas

Rega gota a gota

1 - 3 l/ha

Pulverização foliar

300 ml/Hl (0,3%)

Realizar 3 - 4 tratamentos, desde o vingamento do primeiro
ramalhete (tomate)
WELGRO® CALCIO
Pode ser aplicado noutras culturas se necessário: outras
fruteiras, citrinos, videira, morangueiro, beterraba,
bananeira, relvados, etc
OBSERVAÇÕES
As doses referidas, variam segundo o método de
aplicação (rega localizada, aspersão, injecção, etc.),
segundo a gravidade da carência verificada e segundo
o estado da planta; para mais informações, consultar o
nosso serviço técnico.

LITROS

LER ATENTAMENTE
ESTA ETIQUETA ANTES
DE UTILIZAR O PRODUTO

ADUBO C.E.

NOTA IMPORTANTE
Os dados aqui presentes foram obtidos mediante
profundos estudos e trabalhos de cam po; mesmo assim
os resultados da sua aplicação variam em função da
climatologia, época, etc., factores que escapam ao nosso
controlo. COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., garante o
conteúdo e a riqueza do produto.

Produto fabricado e distribuido por:

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
c/. Viladomat, 321,5º - 08029 BARCELONA
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02

DELEGAÇÃO DE PORTUGAL
Rua de Ajuda, 65 - 4350-017 - PORTO
Tel./Fax. + 351 225 099 133
E-mail: masso@cqm.es
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