
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

REGULADORES DE CRESCIMENTO

www.tradecorp.pt

Promotor da monda dos frutos em pereira e macieira

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

O Globaryll 100 é um regulador de crescimento para pomóideas (macieira e pereira), pertencente ao grupo 
químico das citocininas. Estimula a divisão celular nas plantas e reduz a exportação de auxinas provenientes 
das sementes para a zona de abcisão. Promove a degradação das células na zona de abcisão. O produto 
atua como indutor de monda química em pereira e macieira. 

-  Favorece a monda química e permite, em simultâneo, aumentar o calibre dos frutos.

-  Permite a redução da necessidade da monda manual.

-  As citocininas permitem uma adequada diferenciação floral e uma melhor forma dos frutos.

-  Totalmente seletivo para as culturas onde está registado.
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CULTURA OBJETIVO CONC. - L/hL DOSE - L/ha ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Macieira

Pereira

Monda 
de frutos

Monda 
de frutos

0,1

0,135

1

1,35

Aplicar quando os frutos na madeira velha 
atingirem um diâmetro médio de 10-13 mm. 

Utilizar nas seguintes variedades:
Variedades fáceis de regular quimicamente: 

Braeburn, Granny Smith, Idared, Pink Lady, Golden 
Delicious

Variedades menos fáceis de regular 
quimicamente: Ariane, Elstar, Fuji, Gala e Rubens

Aplicar quando os frutos na madeira velha 
atingirem um diâmetro médio de 10-13 mm.

Utilizar nas seguintes variedades: Passe Crassane, 
Conférence, Williams, Morettini, Clap’s Favourite

REGULADORES DE CRESCIMENTO

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

globaryll 100

COMPOSIÇÃO -  Solução concentrada (SL) com 100 g/L ou 9,5% (p/p) de 6-benziladenina

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  O Globaryll 100 deve ser utilizado em estreme.
-  Molhar uniformemente a vegetação, tratando de preferência sobre vegetação seca.
-  Condições de secura extrema ou de stress da planta podem influenciar negativamente a eficácia do tratamento.
-  Aconselha-se a aguardar por condições que permitam uma secagem lenta da calda nas plantas, evitando 

humidades relativas baixas e/ou vento acentuado. Aplicações pela manhã e final do dia são vantajosas desde que a 
temperatura seja adequada (15ºC - 30ºC).

-  Nas fases iniciais de desenvolvimento da cultura aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno 
desenvolvimento vegetativo adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água  distribuído 
por hectare, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Autorização de Venda nº 0648, concedida pela DGAV

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do 
nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas caraterísticas previstas na Lei.
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