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A nova gama de maquinas HIDROTEK da 
Litoral Regas dispõe de:
• Sensores de radiação solar para adequar a fertilização dos nutrientes ao ritmo da fotossíntese das 

plantas.

• Sensores que efetuam a medição e aferição dos nutrientes na solução nutritiva que provem da rega 

aquando da recirculação e repõe apenas os nutrientes e as quantidades que as plantas efetivamente

consumiram por forma a manter equilibrada a nutrição das plantas.

• Variadores de velocidade das bombas de água para ajustar o consumo elétrico das bombas ao caudal 

necessário para rega.

• Novas funcionalidades de controlo eletrónico para a gestão das fórmulas de nutrição vegetal com a 

incorporação de fertilizações à base de macro e micro nutrientes.

• Incorporação da gestão de tratamentos fitofármacos. Utilização e gestão integrada do uso de

herbicidas, inseticidas e fungicidas quer seja de forma preventiva quer seja corretiva ou curativa com o

software de gestão da irrigação.

• Possibilidade de incorporar sensores para análise da saturação do substrato.

• Funcionalidades de comunicação, gestão à distância (telegestão) e alarmística.

• Um complemento de componentes, tais como um recetor DGPS, computador, software VR, e o 

controlador são integrados para tornar o trabalho VRT ou seja num sistema de controlo de taxa variável.

• Um software que armazena os dados recolhidos e assim permite uma curva de aprendizagem 

significativa e permitirá tirar proveito da tecnologia de agricultura de precisão através da aprendizagem 

com a análise dos dados.

A introdução destas novas funcionalidades, criando um novo equipamento de controlo da fertirrigação, 

integrando o controlo de rega, o controlo climático e o controlo de tratamentos fitofármacos

(em módulos ajustáveis e acopláveis) vem acrescentar às virtualidades do sistema já existentes nos 

sistemas hidropónicos a faculdade de variação da cadência ou duração do fluxo de rega, em 

função das condições ambientais verificadas ao longo de um período de tempo, maximizando a 

eficiência da rega em função das necessidades da cultura e harmonizando assim as necessidades 

hídricas, nutritivas, de tratamentos e de desenvolvimento das plantas com um sistema integrado de gestão

sensorizado que permite “dar” à planta o que ela efetivamente precisa usando o que retorna no sistema 

recirculante fechado, diminuído os desperdícios e os gastos injustificados e aumentado a 

produtividade da planta.

Estas novas máquinas com VRT combinam um sistema de controlo de taxa variável (VR) com equipamento

de aplicação para aplicar entradas monitorizadas “de cada vez” (ou seja independentes e únicas) para 

alcançar taxas de aplicação específicas do local e das necessidades das plantas.

Benefícios
A nova gama de máquinas HIDROTEK® do Litoral Regas Variable-rate technology: com novas 

funcionalidades de Tecnologia de taxa variável pode proporcionar vários benefícios:

Economia
• Aumento da eficiência de entrada - Aplicação somente do necessário seja em termos de nutrientes, seja 

de quantidades seja de tratamentos ou seja permite que a regulação da disponibilidade de água (e como

tal de nutrientes ou tratamentos) passe a ser condicionada não apenas por fatores temporais ligados com 

a duração e espaçamento regular das regas mas, mais ainda, introduzindo a análise por mapeamento ou

por analise sensorial das condições ambientais no local, para que o ajuste da frequência e duração da rega 

tenham em conta em conta as leituras fornecidas pelo equipamento (sensores e controle climático) e torne 

ainda mais eficiente (produzindo mais com menos custos e menores desperdícios) o sistema de produção.

• Redução do montante total de consumos utilizados - dado que a tecnologia permite disponibilizar a água 

às culturas de acordo com as necessidades específicas de cada espécie, do seu estado de

desenvolvimento e tendo em conta os fatores do meio onde se desenvolvem, sejam eles ditados pelas 

características do solo que as suporta ou das condições ambientais temperatura e humidade onde se 

encontram.

• Melhoria da eficiência e eficácia do equipamento – traduzindo-se de forma clara no aproveitamento de

toda a informação disponível e na inter-relação da mesma. Os dados dos sensores instalados são

fornecidos à aplicação assim como os dados provenientes do controlo climático permitindo efetuar uma 

equação de necessidade vs. proveito, ajudando assim a tornar o sistema mais eficiente (porque gasta 

menos e porque usa melhor o que tem disponível, sejam nutrientes, fitofármacos ou apenas a agua) e 

mais eficaz (porque ajuda a produzir mais, com menos custos e com menos perdas).

• Melhoria do rendimento das culturas por meio de uma utilização ótima dos fatores de produção – as 

novas funcionalidades proporcionam, igualmente, uma redução muito significativa das quantidades de 

nutrientes disponibilizados às culturas (cerca de 50 %), uma vez que as quantidades de fertilizantes a

aplicar são doseadas de forma automática, a cada momento, através das leituras das concentrações

encontradas nos depósitos do sistema.

Meio Ambiente
• Minimizar o excesso de aplicação de produtos, reduzindo assim o risco de contágio dos pesticidas e

escorrimento de fertilizantes ou leaching into water sources, lixiviação em fontes de água - Os sistemas 

hidropónicos de produção, geridos por estas máquinas propiciam desde logo uma poupança notável da 

quantidade de água a disponibilizar às culturas (cerca de 70%). Por outro lado, ao funcionarem em

circuito fechado, toda a circulação da água e dos nutrientes dissolvidos (solução nutritiva) se faz sem

desperdícios, não existindo ocorrências de lixiviação ou evaporação tal como aconteceria se as culturas 

fossem cultivadas no solo e/ou ao ar livre ou em sistemas abertos.

• Reduzir o consumo de agua, através do reaproveitamento em circuito fechado; reduzir o uso de

fertilizantes, através da recirculação e análise permanente da composição da nutrição e reforço apenas 

nas quantidades e nos nutrientes em falta; diminuir a aplicação de fitofármacos possibilitando uma

aplicação localizada seja por via foliar ou radicular usando a sectorização das culturas; aumentar a

eficácia do sistema integrando os dados obtidos do controlo climático que permite a utilização, por

exemplo da humidade relativa do ar para diminuir o tempo de rega ou para aumentar a nutrição em

função do estádio de desenvolvimento da função fotossintética da planta.
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