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Carbocal

Adubo cálcico e corretivo da acidez

Composição

Utilização

O Carbocal é essencialmente um adubo
cálcico.
Tem alguma ação corretiva da acidez,
mais rápida mas menos duradoura que a
de um calcário calcítico ou dolomítico.
O cálcio é de origem mineral, na forma
de hidróxido de cálcio (cal hidratada) e
de carbonato de cálcio.
A matéria orgânica tem como origem a
cana-de-açúcar.
Tem ainda uma pequena quantidade de
magnésio e de azoto.

O Carbocal é um adubo organomineral,
apropriado para aplicação em solos
agrícolas e em culturas de sequeiro ou
regadio, tais como hortícolas, pomares,
vinhas e olivais.
É especialmente indicado para:
-Solos ácidos e/ou pobres em cálcio;
-Solos neutros ou alcalinos, em culturas
muito exigentes em cálcio;
-Culturas mais exigentes em cálcio:
hortícolas (muitas, como as couves, o
melão e o tomate), tomate de indústria,
vinha, árvores de fruto (em especial a
macieira e a laranjeira), olival, pastagens
e forragens.

Composição física

do produto comercial
Valor

Parâmetro

Dose de aplicação

Matéria seca

72 %

pH (em água)

8,5

Valor neutralizante

44%

Como corretivo da acidez
Dose para aumentar o pH num ponto
(da escala de 1 a 14)
Tipo de solo
(textura)

Composição química

nutrientes e matéria orgânica
Teor no produto comercial (Kg)
Parâmetro Por 100 Kg Por tonelada
Cálcio (Ca)

25

250

Magnésio (Mg)

0,2

2,0

Azoto total (N)

0,15

1,5

Matéria orgânica

5,4

54

Argiloso
Franco

6

8

Arenoso

3

5

Dose para manutenção do pH
Tipo de solo Dose (t/ha)
(textura)

Argiloso
Franco
Arenoso
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Dose (t/ha)
pH de 4,5 pH de 5,5
para 6,5
para 5,5
12
10

2,0
1
0,5

Para evitar alterações bruscas no solo e a
mineralização excessiva do húmus, não
se recomendam doses anuais superiores
a 1 tonelada/hectare nos solos mais
ácidos (<5,5) e 0,5t/ha nos solos pouco
ácidos (pH 5,5 a 6,5). Quando forem
necessárias maiores quantidades estas
devem ser aplicadas fracionadamente
em cada ano.
A correção da acidez tem as seguintes
vantagens:
-Melhor estrutura do solo;
-Melhor crescimento da cultura (exceto
culturas que preferem solo ácido como o
mirtilo);
-Maior disponibilidade dos nutrientes
azoto, potássio, fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, molibdénio, cobre e boro;
-Menor disponibilidade de ferro, manganês e zinco, o que pode ser uma vantagem pois estes micronutrientes em solos
ácidos podem tornar-se fitotóxicos.

Como adubo cálcico
Para culturas exigentes como a vinha e o
pomar de macieiras, com consumos de
cálcio superiores a 100Kg/ha, e solos
pobres em cálcio, a dose recomendada é
da ordem dos 500Kg/ha, podendo ser
superior no caso de culturas muito
exigentes, altas produções e solos muito
pobres.
Na planta o cálcio tem um papel importante desde a germinação até à maturação.
É importante principalmente para o
seguinte:
-Crescimento da raiz e absorção de
outros nutrientes (como o azoto) por
esta;
-Transporte de hidratos de carbono
(açúcares) e proteínas para órgãos de
reserva como os tubérculos (batata);
-Maior resistência dos tecidos, nomeadamente aos ataques de doenças.
Mesmo em solos onde existe cálcio em
quantidade que parece ser suficiente, ele
pode faltar na planta em especial no
fruto (maçã, uva, tomate) porque é o
nutriente mais lento a circular no interior
da planta. Nos solos ácidos e com culturas exigentes, são frequentes as carências, principalmente em folhas novas e
nos frutos, visto que a mobilidade do
cálcio na planta é baixa.
No caso de pH neutro ou alcalino, é
possível aplicar Carbocal pois nestes
casos a subida do pH é mínima e
temporária, desde que se respeitem as
doses indicadas.

Embalagem
A granel

Modo de aplicação

Aplicar ao solo, com ligeira incorporação não deixando exposto ao sol.
Aplicar de preferência antes da
plantação ou sementeira e em todo o
terreno.

Modos de produção agrícola
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O Carbocal é aprovado para agricultura
em geral.
O Carbocal está aprovado para agricultura biológica na União Europeia ao abrigo
do Regulamento de execução (UE)
2018/1584 da Comissão – Anexo I:
Fertilizantes, corretivos do solo e
nutrientes.

Comercialização:
RODOPIO REBELDE, LDA
Telm.: 936 060 658
E-mail: luispn.rodopiorebelde@gmail.com

