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ACM-EQUISETUM 
Substância de base*: Equisetum arvense L. 

Aprovada de acordo com o Artigo 23.º do Regulamento (CE) 1107/2009 

Regulamento de execução (UE) 462/2014 da Comissão de 5 de Maio de 2014 

FITOPROTECTOR DE ORIGEM NATURAL 
COMPOSIÇÃO 

 16,0% (p/p) de extracto de Equisetum arvense L. 

Densidade: 1,25g/cm3 

pH: 5-6 

INTRODUÇÃO 

Equisetum L. é um género de plantas vasculares sem sementes da família Equisetaceae. Este género agrupa 

espécies conhecidas pelos nomes comuns de cavalinha, erva-cavalinha, cavalinha-dos-campos, erva-canuda, 

pinheirinha, erva-pinheira, entre outras. 

   
Equisetum arvense 

(cavalinha ou cavalinha-dos-campos) 

Equisetum telmateia 

(cavalinha ou erva-pinheira) 

Equisetum ramosissimum 

(pinheirinha ou erva-pinheira) 

A cavalinha ou cavalinha-dos-campos (Equisetum arvense L.) é uma planta vivaz cujo habitat preferencial são os 

solos húmidos, geralmente argilosos e básicos, das margens de cursos de água, sob coberto de bosques 

ripícolas, prados húmidos e bermas de caminhos. Por ser muito persistente é considerada uma infestante 
“agressiva”. 

CARACTERISTICAS E MODO DE ACÇÃO 

O ACM-EQUISETUM é um extracto natural de Equisetum arvense L. que é obtido por maceração e posterior 
decocção (acção de ferver plantas num líquido, a fim de lhes extrair os princípios activos) da parte aérea.  

Na sua composição química encontram-se grandes quantidades de silício e de silicatos hidrossolúveis, e 

quantidades menores de potássio, cálcio, magnésio e ferro, entre outros. Contém também ácidos fenólicos (ác. 

gálico, ác. caféico, ácido fenol-carboxílico, etc.), ácidos carboxílicos (ác. equisetólico e ác. ascórbico), saponinas 

(equisetonina), flavonóides (equisetrina, apigenina, luteolina, etc.), alcalóides (nicotina, palustrina, 
metosapiridina, etc.) e taninos. 

ACM-EQUISETUM apresenta um modo de dupla acção na prevenção de ataques criptogâmicos:  

1. Uma acção física com base no silício e nos silicatos hidrossolúveis, que promovem o espessamento das 

paredes celulares vegetais, fortalecendo o sistema de tecidos das plantas e dificultando a penetração 

dos fungos; 

2. E uma acção química baseada nalguns dos seus constituintes, como as saponinas (equisetonina), os 

flavonóides (equisetrina, apigenina, luteolina) e os alcalóides (nicotina, palustrina, metosapiridina) que 

são particularmente tóxicos para os fungos, desnaturando e inibindo as suas estruturas infecciosas. 

O ACM-EQUISETUM é assim um produto de origem natural que activa os mecanismos de defesa naturais das 

plantas e possui um elevado efeito preventivo no controlo de fungos foliares. Adicionalmente, apresenta 

também uma acção secundária repulsiva contra ataques de afídeos e ácaros e alguma actividade 
antimicrobiana. 
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CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

ACM-EQUISETUM é recomendado em programas de controlo de diversas doenças fúngicas em culturas como as 

pomóideas, prunóideas, cucurbitáceas, tomate, vinha, etc., nas seguintes concentrações/doses: 

Cultura Problema 
Concentração 

 / Dose 
Época de Aplicação 

Macieira Pedrado e oídio 

200 mL/hL 
ou 2 L/ha 

Aplicar preventivamente em condições favoráveis às 

doenças, a partir do início da floração.  
Fazer 4 aplicações durante o ciclo cultural, com intervalos 

de 7 dias. 

Pereira Pedrado 

Pessegueiro Oídio e lepra  

Videira Oídio e míldio 

Aplicar preventivamente em condições favoráveis às 

doenças, a partir da ponta verde.  
Fazer 2 a 6 aplicações durante o ciclo cultural, com 

intervalos de 7 dias. Volume de calda: 500 L/ha 

Abóbora, courgette, 
melão, melancia, 
pepino 

Oídio e podridão 
das raízes 

Podridão das raízes - 2 aplicações, com 3-4 dias de 

intervalo. Oídio - 2 aplicações com 3-4 dias de intervalo. 
I.S. – 15 dias 

Tomate 

Alternariose, 
septoriose e 
podridão cinzenta 

Aplicar preventivamente em condições favoráveis às 

doenças, a partir da floração. Fazer 2 aplicações, com 14 
dias de intervalo. I.S. – 15 dias 

COMPATIBILIDADES 

ACM-EQUISETUM é compatível com a maior parte dos produtos de uso corrente, à excepção de produtos muito 

alcalinos, produtos com enxofre, cobre e óleos minerais. Em caso de dúvida, realizar um teste prévio de 
compatibilidade. 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a 
utilizar e completar o volume de água, agitando sempre. 

RESÍDUOS ZERO 

ACM-EQUISETUM não dá origem a resíduos nos produtos agrícolas. O extracto de Equisetum arvense L. é uma 

mistura complexa de componentes naturais pelo que não deixa resíduos tóxicos e é completamente 

biodegradável, dando a sua degradação natural origem a compostos minerais ou orgânicos naturalmente 

presentes no meio ambiente. 

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do 

alcance das crianças. P103 Ler o rótulo antes da utilização. P234 Conservar unicamente no recipiente de 

origem. P235 Conservar em ambiente fresco. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste 

produto. P280 Usar luvas de protecção/protecção ocular. P501 Eliminar o conteúdo/embalagem num local 
adequado à sua recolha. 

EMBALAGENS 

Embalagens de 200 mL, 1 L e 20 L. 

 

 
ACM-EQUISETUM é um produto de Agro Consulting del Mediterráneo S.L. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 

* Substância de base aprovada de acordo com o Artigo 23.º do Regulamento (CE) 1107/2009  

 relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 

As substâncias de base são aprovadas de acordo com o disposto no n.º 2 a 6. Uma substância de base é aprovada caso 

as avaliações efectuadas nos termos de outra legislação comunitária que regule a utilização dessa substância para fins 

que não sejam os de um produto fitofarmacêutico demonstrem que a substância não apresenta efeitos nocivos 

imediatos nem a prazo para a saúde humana ou animal, nem efeitos inaceitáveis para o ambiente.  Em derrogação do 

artigo 5.º, a aprovação é válida por tempo ilimitado. 

Por «substância de base» entende-se uma substância activa que:  

a) Não é uma substância potencialmente perigosa;  

b) Não tem capacidade inerente para causar efeitos de desregulação endócrina,  neurotóxicos ou imunotóxicos;  

c) Não é utilizada predominantemente para fins fitossanitários, mas, mesmo assim, é útil na protecção fitossanitária, 

quer directamente, quer num produto constituído pela substância e por um simples diluente; 

d) E não é colocada no mercado como produto fitofarmacêutico. 


