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ACM-MAR 20 
Registo Nº 363/2019 ao abrigo do Decreto-Lei n.º 103/2015 

OUTROS ADUBOS E PRODUTOS ESPECIAIS. EXTRATO DE ALGAS 

COMPOSIÇÃO 

Extrato puro de algas Ascophyllum nodosum: 23% (p/p) 

Matéria orgânica:    13% (p/p) 

Potássio (K2O):      5% (p/p) 

pH:       9 ±0,5 

Densidade:      0,55 ±0,1 

CARACTERISTICAS 

ACM-MAR 20 é um extrato líquido obtido a partir de algas marinhas da espécie Ascophyllum nodosum (100%). 

Contém na sua composição macro e micronutrientes, hidratos de carbono, aminoácidos e promotores de 

crescimento de origem vegetal, livres de impurezas e de metais pesados.   

É facilmente absorvido pelas plantas, apresentando os seguintes benefícios - ação nutricional rápida e equilibrada, 

estimula a divisão celular e a síntese de proteínas, melhora o desenvolvimento radicular, estimula as defesas 

naturais das plantas, induz a floração e o vingamento, reduz a queda fisiológica dos frutos, melhora a qualidade à 

colheita e a capacidade de conservação pós-colheita. 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

ACM-MAR 20 destina-se a ser aplicado em pulverização foliar ou em fertirrigação na generalidade das culturas em 

estufa ou ao ar livre, sobretudo após o transplante, rebentação, floração, vingamento, crescimento dos frutos e 

maturação, assim como para ultrapassar diversas situações de stress (pragas, doenças, geadas, stress hídrico, etc.). 

Culturas Aplicação foliar Fertirrega Época e nº de aplicações 

Fruteiras 200-300 ml/hl 2,5-5 L/ha 
Efetuar várias aplicações na Primavera com 

intervalos de 10-15 dias  

Hortícolas, batateira, 

morangueiro e ornamentais 
200-300 ml/hl 3-5 L/ha 

Efetuar várias aplicações, com intervalos de 10-

15 dias 

Relvados 400 ml/hl 4-5 L/ha 
Efetuar várias aplicações, com intervalos de 20 

dias 

Citrinos e vinha 

200-300 ml/hl 2,5-5 L/ha 

Efetuar 3 a 5 aplicações com intervalos de 10-15 

dias. Iniciar antes da floração 

Olival 
Efetuar 2 aplicações na Primavera e 1 aplicação 

no Outono 

Cereais 100-200 ml/hl - 
Efetuar 1 aplicação ao afilhamento e 1 aplicação 

ao início do espigamento 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Agitar antes de usar.  

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 excepção de 

produtos ácidos. 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. 

P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. 

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem num local adequado à sua recolha. 

EMBALAGENS 

Embalagens de 1 L, 5 L e 20 L. 

 
ACM-MAR 20 é um produto de Agro Consulting del Mediterráneo, S.L. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


