
   
 

ACONDICIONADOR DE SUELOS SALINOS  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUIMICAS 

pH: 6.0 – 7.0 a 20 °C Forma: Líquido Cor: Marrom 

Densidade:1.15 – 1.20 g/cm3 a 20 °C  Não corrosivo. 
Não inflamável. 

PROPRIEDADES GERAIS 
Armazenamento: 
 Conservar fechado 
em lugar fresco e 
seco.  

Ambiental 
Não 
residual 

Incompatibilidade 

Não misturar com 
fosfatos ou sulfatos. 

Toxicidade 
Ligeiramente 
tóxico 

CULTIVO DOSES APLICAÇÕES/OBSERVAÇÕES 

Solanáceas (Pimenta, Tomate, 
Pimentão, Berinjela) 

 
10 a 15 

L/ha 
 

 
Aplicar 10 a 15 L/ha ao transplantar. Para manutenção, aplicar as seguintes doses com 5 a 10 L/ha, na 
floração, inicio e pleno desenvolvimento de fruto. 
 

Cucurbitáceas (Melancia, Melão, 
Abóbora, Pepino) 

Crucíferas (Repolho, Brócolis, Couve-
flor) 

10 a 15 
L/ha 

Aplicação inicial de 10 a 15 L/ha. As seguintes aplicações de manutenção, com doses de 5 a 10 L/ha nas 
principais fases do cultivo, por exemplo, o inicio do desenvolvimento de inflorescência. 

Hortaliças de bulbo 10 a 15 
L/ha 

Aplicação de condicionamento inicial de 10 L no transplante e 5L adicionais de manutenção durante o 
desenvolvimento vegetativo e formação de bulbo. 

Frutas Vermelhas e Morango 10 a 15 
L/ha 

Aplicação inicial de condicionamento de 10 L/ha ao iniciar o desenvolvimento vegetativo e continuar com as 
aplicações de 5 L de manutenção no periodo importante do desenvolvimento de frutos. 

Mamão 5 a 10L/ha Condicionamento inicial desde o transplante e, segundo as características do solo, dividir no ciclo de 2 a 3 
aplicações de manutenção para prevenir o estresse radicular no periodo de floração e desenvolvimento de 
frutos. 

Banana 5 a 15 L/ha Condicionamento inicial no inicio do desenvolvimento vegetativo e aplicações contínuas de manutenção 
desde a floração até a frutificação. 

Ornamentais 5 a 10 L/ha Inicio de condicionamento desde a brotação e aplicações de manutenção nas principais fases do cultivo 
como desenvolvimento da folhagem e abertura de botões florais. 

Frutas de Clima Temperado 
 

10 a 15 
L/ha 

Condicionamento inicial ao terminar a dormência, ao notar as primeiras atividades radiculares ou fluxo de 
seiva. 
Aplicação de manutenção nas principais fases do cultivo como floração e desenvolvimento de frutos. 

Frutas Tropicais 10 a 15L/ha Ao inicio da brotação e depois, aplicações de manutenção durante a floração e desenvolvimento de frutos. 

Batata 10 a 15L/ha Aplicações nas principais fases do desenvolvimento do cultivo como plantio, tuberização e enchimento de 
tubérculos.  

Aspargo 10 a 15 
L/ha 

Aplicação de 5 litros com a fertilização e no inicio do periodo de cortes. 

Beterraba, Jicama, Cenoura 10 a 15 
L/ha 

Aplicações no inicio do desenvolvimento do tubérculo. 

ESPECIFICAÇÕES 

Ingrediente Ativo 
Cálcio (CaO)  
Nitrogênio (N) 
 *Ácidos Carboxy® 

* Expressado como carbono orgânico oxidável total 

%p/p 
7.0 
1.5 
4.5 

 

 O QUE FAZ? 
Favorece o desenvolvimento do solo diminuindo a compactação e 
gerando condições de humidade e porosidade para um melhor 
crescimento radicular protegendo a raiz contra o estresse em condição 
salina. 
 
COMO FAZ? 
Uma fração de ECCA Carboxy® contidos em Promesol®Ca+ atraem 
partículas do solo formando agregados estáveis que geram um equilíbrio 
de macro e micro poros criando um solo estruturado. Outra fração de 
ECCA Carboxy® facilita o aporte de cálcio as membranas e paredes 
celulares da raiz, mantendo sua integridade e protegendo contra o 
estresse causado pela salinidade, pela acidez e toxicidade por alumínio e 
manganês. 
 

BENEFÍCIOS 
•Diminui a compactação do solo permitindo um melhor desenvolvimento 
radicular. 
• Protege as raízes do cultivo contra o estresse salino (solução salina).  
• Libera nutrientes provenientes do solo. 
•Ajuda o aproveitamento da agua da irrigação ou da chuva. 
•Facilita o crescimento radicular. 
•Facilita o desenvolvimento de bulbos e tubérculos assim como sua 
colheita. 

RECOMENDAÇÕES DE USO  
Pode ser aplicado só ou misturado em fertilizantes, no 
sistema de irrigação por gotejamento, aspersão, drench ou 
gravidade dirigida á zona radicular.  
 
Para preparar a solução: 
a) Antes de usar, agite o produto e depois retire a tampa e 
o selo de segurança;  
b) Utilize um recipiente graduado para medir a quantidade 
a aplicar, colocando o produto em outro recipiente para 
pré-misturar. 
c) Coloque a solução obtida no tanque contendo a metade 
do volume a injetar. 
d) Agite e complete o total do volume do tanque injetando 
no sistema de irrigação no segundo terço do tempo de 
irrigamento. 
Irrigação por gravidade: Aplique direto na captação de água 
ou dilua na proporção conveniente para uma adequada 
distribuição. 
Fertirrigaçao: Pode distribuir a dose durante o ciclo de 
cultivo. 


