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ACM-CALCIO 15 
Registo Nº 366/2019 ao abrigo do Decreto-Lei n.º 103/2015 

ADUBO MINERAL NACIONAL. CÁLCIO COMPLEXADO 

COMPOSIÇÃO 

Cálcio (CaO) total:     15% (p/p) 

Cálcio (CaO) solúvel em água:   14% (p/p) 

Cálcio (CaO) complexado:      9% (p/p) 

pH:       4 ±0,5 

Densidade:      1,45 ±0,05 

Agente complexante:     Ácido lignossulfónico 

CARACTERISTICAS 

ACM-CALCIO 15 é um adubo líquido que contém lignosulfonato de cálcio, obtido pela combinação química do cálcio 

(Ca), proveniente de nitrato de cálcio, com um agente complexante, o ácido lignossulfónico (LS). O produto é assim 

facilmente absorvido, apresentando uma grande capacidade de translocação nas plantas, tanto ascendente como 

descendente. 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

ACM-CALCIO 15 pode ser aplicado por via foliar e/ou fertirrigação em todo o tipo de culturas em estufa e/ou ar livre 

na prevenção e correcção de carências de cálcio ou como complemento do programa de fertilização. 

Culturas Problema Concentração  Época e nº de aplicações 

Alface 
Necrose marginal 

da folha 

200 a 300 

ml/hl 

Iniciar as aplicações 10-14 dias após o 

transplante. Repetir a cada 7-10 dias. 

Ervilheira, feijoeiro, morangueiro 
Aplicar por ao início da floração. Repetir a 

cada 7-10 dias. 

Batata 
Mancha interior 

castanha 

Aplicar no início da tuberização. Repetir 

após 10-14 dias. 

Citrinos e prunóideas 
Rachamento dos 

frutos 

Aplicar após a queda das pétalas. Repetir 

a cada 10-14 dias. 

Couves 
Necrose interna 

da folha 

Iniciar aplicações 10-14 dias após o 

transplante. Repetir a cada 7-10 dias. 

Macieira e pereira Bitter pit 
Realizar 4-6 aplicações desde a queda das 

pétalas até 20 dias antes da colheita. 

Tomate, pimento, melão, melancia, 

courgette, pepino, beringela 
Podridão apical 

Aplicar após a 1ª diferenciação floral. 

Repetir a cada 7-10 dias. 

Videira de uva de mesa 
Dessecação dos 

cachos 

Iniciar aplicação 2-3 semanas antes da 

floração. Repetir a cada 7-14 dias. 

Em fertirrigação: aplicar 4 a 6 L/ha de ACM-CALCIO 15 na água de rega, em cada aplicação. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Não exceder as concentrações/doses recomendadas. 

Armazenar na embalagem original, em lugar fresco e seco (5-35°C). Proteger da luz solar.  

Compatível com a maior parte dos produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes de uso corrente, à exceção de produtos 

alcalinos, óleos minerais, cobres e enxofres. Em caso de dúvida, realizar um teste prévio de compatibilidade. 

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. P501 Eliminar 

o conteúdo/embalagem num local adequado à sua recolha. 

EMBALAGENS 

Embalagens de 1 L, 5 L e 20 L. 

 

 
ACM-CALCIO 15 é um produto de Agro Consulting del Mediterráneo, S.L. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


