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ACM-PROTECTOR 
ADUBO CE - Adubo inorgânico de nutrientes secundários 

Prevenção e correção de carências de cálcio / Protetor da radiação solar 

COMPOSIÇÃO 

Cálcio (CaO) total: 25,4% (p/p) 

Densidade: 1,3 ±0,05 

pH: 8 

CARACTERISTICAS E MODO DE AÇÃO 

ACM-PROTECTOR é uma suspensão concentrada à base de cálcio (Ca) micronizado, estabilizado com adjuvantes. 

Apresenta um efeito nutricional de libertação lenta do cálcio e não contém azoto. 

ACM-PROTECTOR previne as deficiências de cálcio, assim como permite criar uma barreira física natural contra a 

radiação solar excessiva, evitando que a temperatura da planta suba exageradamente. 

O excesso de radiação solar gera elevadas temperaturas na superfície das folhas e dos frutos, com aumento da 

respiração, redução da capacidade fotossintética e modificações nos pigmentos celulares, produzindo manchas e, 

em casos extremos, morte celular.  

VANTAGENS 

▪ Alta concentração em cálcio. 

▪ Efeito laminar, formando uma fina película refletora da radiação solar na superfície das folhas, que diminui a 

radiação absorvida. 

▪ Aumento da fotossíntese e redução da transpiração. 

▪ Diminui o risco de danos causados por golpe de calor. 

▪ Melhora o rendimento e a qualidade dos frutos. 

▪ Formulação líquida, mais fácil de manusear. 

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

ACM-PROTECTOR pode ser aplicado por pulverização foliar em todo o tipo de culturas: hortícolas, fruteiras, citrinos, 

vinha, etc., como suplemento nutricional ou, de forma preventiva, como protetor da radiação solar.  

Aplicar na concentração de 2 L / 100 litros de água (2%). 

Aplicar preventivamente, antes de um período de temperaturas elevadas. As aplicações devem ser efetuadas de 

manhã ou ao final do dia, com a folhagem seca. Não aplicar quando se prevê chuva.  

COMPATIBILIDADES 

ACM-PROTECTOR não é compatível com produtos ácidos e produtos que contenham fósforo e/ou enxofre (na forma 

de ião sulfato). Em caso de dúvida, realizar um teste prévio de compatibilidade. 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

Na preparação da calda, deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o 

produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de 

água pretendido, assegurando agitação contínua.  

Após preparação, aplicar imediatamente. 

ARMAZENAMENTO 

Armazenar num local seco e ao abrigo da luz solar.  

Manter afastado de alimentos, bebidas e rações de animais. 

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. P280 Usar luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial. 

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

EMBALAGENS 

Embalagens de 5 L e 20 L. 

 

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


