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Ficha Técnica de Produto: CAL-APPLE 

Referência: FT-00319 

 

TEORES DECLARADOS  

       

Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água      7,9% p/v  7,0% p/p 

 

 

CLASSIFICAÇÃO  

 

Solução de acetato de cálcio. 

 

Classe II - Teor de metais pesados inferior ao limite admissíveis para esta classificação (Decreto-Lei N.º 

103/2015, Anexo II). 

 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  

 

Formulação    Concentrado Solúvel (SL)  

Estado físico   Líquido  

Cor    Azulada  

Densidade a 20ºc  1,13 ± 0,03 kg/l 

pH     5,0 ± 0,5 

 

 

PROPRIEDADES 

 

O Cal-Apple é uma inovadora formulação que disponibiliza cálcio, que o torna no produto ideal para o 

tratamento de solos salinos, ácidos e com problemas de permeabilidade. Constitui uma solução para 

prevenir e corrigir estados carenciais de cálcio nas culturas, bem como fisiopatias relacionadas com a má 

assimilação deste elemento (Tip burn, Blossom end rot, necrose foliar, rachas). 

O Cal-Apple promove a divisão celular e proporciona firmeza e flexibilidade aos tecidos vegetais e frutos 

em formação. O consequente aumento da concentração de pectatos de cálcio na parede celular dota a 

planta de resistência a condições de stress e proporciona uma maior vida pós‑colheita.  

O Cal-Apple tem uma composição isenta de azoto, sulfatos e cloretos. A ausência de azoto é ideal para 

as fases finais de desenvolvimento do fruto e outros órgãos de reserva, nas quais o aporte de azoto pode 

ser detrimental para a sua qualidade. 
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DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO  

 

O Cal-Apple foi concebido para ser aplicado tanto por via foliar como na fertirrega. Deve ser aplicado 

desde a pré-floração até à colheita dos frutos em culturas hortícolas, fruteiras, vinha, olival, batata, milho e 

morango. 

 

- Aplicação foliar: 200 - 400 ml/100 l 

- Fertirrega: 5 - 10 l/ha 

 

 

OBSERVAÇÕES  

 

Não misturar com cobres, óleos minerais, misturas sulfo-cálcicas, sulfatos, fosfatos nem produtos de forte 

reacção ácida ou alcalina. Para misturas com outros pesticidas, surfactantes ou fertilizantes, recomenda-

se realizar um teste prévio de compatibilidade. 

 

Armazenar em local fresco e seco.  

Temperatura de armazenamento óptima: 5 a 35ºC.  

Não empilhar mais de três vasilhas ou cinco caixas de altura.  

 

 

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves 

 

 

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo 

P102 Manter fora do alcance das crianças 

P264 Lavar cuidadosamente após manuseamento 

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

P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito 

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa 

posição que não dificulte a respiração 

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente 

com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a 

enxaguar 

P501 Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor. 


