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Complesal Cálcio 

Adubo foliar de alta concentração, especialmente concebido para combater carências de cálcio  
 

  
 

Preparação 
Calcule a dose a aplicar  
Como preparar a Calda  

Dúvidas 
Dúvidas mais frequentes  
Contacte os nossos 
técnicos  

Comprar 
Localize o distribuidor 
perto de si  

 Formulação 

Suspensão aquosa com 160 g/l de Azoto(N); 32 g/l de 
Magnésio (Mgo); 240 g/l de Cálcio (CaO); 0,8 g/l de Boro 
(B); 0,64 g/l de Cobre (Cu); 0,8 g/l de Ferro(Fe); 1,6 g/l de 
Manganês (Mn); 0,016 g/l de Molibdénio (Mo); 0,32 g/l de 
Zinco (Zn)  

 APV Nº 

Não tem  

 Classificação Toxicológica 

Não tem  

 Intervalo de Segurança 

Não tem  

Informações Detalhadas 

Propriedades »  
Informações Complementares »  
Embalagens »  
Produtos Compatíveis ou Recomendados »  

Propriedades 

◘ Complesal Cálcio  contém, sob a forma de suspensão, elevada concentração de cálcio bem como azoto, magnésio, e a maioria dos micronutrientes essenciais ao 
desenvolvimento das plantas. 
◘ Corrige o "bitter pit" ou "manchas amargas" das maças causadas pela carência de cálcio. 
◘ Controla carências de cálcio noutras culturas como a prodidão apical do tomate, pimento, melão e melancia.  
 
 
Condições de Aplicação 

 

 
Informações Complementares 

◘ Complesal Cálcio  não provoca fitotoxicidade independentemente do estádio de desenvolvimento das culturas ou temperaturas verificadas aquando da aplicação. 
◘ Isento de cloretos. 
◘ Complesal Cálcio  contém os micronutrientes catiões quelatizados por forma a serem mais facilmente absorvidos pelas plantas. 
◘ Agentes quelatizantes adicionais e substâncias tampão melhoram a qualidade das caldas e regulam o seu pH. 
◘ Aditivos suplementares melhoram a aderência das caldas às plantas e provocam a sua rápida penetração das folhas. 
◘ As concentrações referidas dizem respeito a aplicações até ao início do escorrimento. Se reduzir (atomizador) ou aumentar (pulverizador de alta pressão) o volume de calda, a 
concentração deve ser tal que a quantidade de produto por área ou planta se mantenha constante. 
◘ Complesal Cálcio  deverá ser armazenado entre +5ºC e +40º C. Fortes variações de temperatura e/ou arrefecimento excessivo poderão provocar a formação de cristais, que não 
afectam a qualidade do produto, e são facilmente solúveis na água mediante agitação da embalagem.  
 
 
Embalagens 

◘ 1 litro e 5 litros  
 
 
Produtos Compatíveis ou Recomendados 

◘ Complesal Cálcio  apresenta boa compatibilidade com os principais produtos normalizados na protecção das plantas  
 
 

 
ATENCÃO: A consulta deste site não dispensa a leitura 

atenta dos rótulos.Leia sempre os rótulos.  
  

Cultura Problema Conc. Modo de Emprego

Alface Tip burn ou necrose marginal da folha 300-500ml/hl Com início antes do embolamento efectuar aplicações semanais

Couves (geral) Necrose interna da folha 300-400ml/hl Com início antes do embolamento efectuar aplicações semanais

Macieira Bitter pit ou manchas amargas 300-400ml/hl Efectuar 3 a 5 aplicações a intervalos de 2 semanas com início à queda das pétalas

Melancia Podridão apical 300-500ml/hl Iniciar as aplicações após o aparecimento dos frutos e repetir a intervalos de 7 a 10 dias

Meloeiro Podridão apical 300-500ml/hl Iniciar as aplicações após o aparecimento dos frutos e repetir a intervalo de 7 a 10 dias

Pimenteiro Podridão apical 200-300ml/hl Iniciar as aplicações após o aparecimento dos frutos e repetir a intervalos de 7 a 10 dias

Tomateiro Podridão apical do tomate 200-300ml/hl Iniciar as aplicações após o aparecimento dos frutos e repetir a intervalos de 7 a 10 dias 

Videira Dessecação dos cachos 300-400ml/hl Após a floração efectuar aplicações a intervalos de 14-21 dias
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