
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

REGULADORES DE CRESCIMENTO

www.tradecorp.pt

Reduz a carepa, melhora a qualidade dos frutos  
e estimula a ramificação em viveiros

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

O Gibbalin é um regulador de crescimento para a macieira (e viveiros de macieira) pertencente ao grupo 
químico das giberelinas e das citocininas. Estimula a divisão celular nas plantas e reduz a exportação de 
auxinas provenientes das sementes para a zona de abcisão. Aumenta a elasticidade dos tecidos, resultado 
da expansão das células da epiderme.

-  Melhoria do vingamento e da distribuição dos frutos nos ramos.

- Prevenção da carepa.

- Melhoria da forma dos frutos.

- Aumento da relação comprimento/diâmetro do fruto.

-  Aumento do tamanho do fruto, uma vez que as giberelinas interferem diretamente na divisão e alongamento 
celular.

- Floração mais homogénea.

- Nos viveiros favorece e antecipa a emissão de ramos laterais.

gibbalin
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CULTURA OBJETIVO I.S.CONCENTRAÇÃO, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Macieira
(variedade Golden) Prevenir a carepa 3 dias

Aplicar GIBBALIN nos ramos de 2 anos a partir do estádio G-H (final da floração-queda 
das pétalas) e durante todo o período de sensibilidade à carepa, efetuando um máximo 

de 4 tratamentos, com intervalos de 10 dias. Adaptar a dose, dependendo da 
importância do risco de carepa:

- Risco importante: 0,03 L/hL (0,3 L/ha) por cada aplicação
- Risco médio: 0,015 L/hL (0,15 L/ha) por cada aplicação

Volume de calda a utilizar: 1000 L/ha de água.

Macieira
(variedades vermelhas)

Melhorar a forma do
fruto (aumentar relação
comprimento/diâmetro),

taxa de vingamento 
e a distribuição dos frutos 

na árvore

3 dias

Aplicar GIBBALIN em função do estado da cultura:
- um único tratamento no estado F2 (floração) – 0,125 L/hL (1,25 L/ha) ou

- duas aplicações – 0,0625 L/hL (0,625 L/ha) no estado F (início da floração) 
e G5 (queda das pétalas)

Não ultrapassar a dose de 0,625 L/ha por aplicação. Respeitar um intervalo mínimo 
de 10 dias entre aplicações. Volume de calda a utilizar: 1000 L/ha de água.

Macieira
(viveiro)

Favorecer e antecipar a
emissão de ramos laterais 3 dias

2,5 L/hL (5 L/ha) utilizando um volume de calda de 200 L/ha.
Aplicar uniformemente nos 30 a 40 cm mais elevados quando as árvores de viveiro 
têm pelo menos 50 a 90 cm de altura. O período de tratamento situa-se em geral 
entre meados de maio e meados de julho. Tratar árvores em crescimento ativo 

e sempre antes da abertura  dos botões florais.

REGULADORES DE CRESCIMENTO

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÃO -  Solução concentrada (SL) com 19 g/L de giberelinas (GA4/GA7) e 19 g/L de 6-benziladenina

gibbalin

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  O Gibbalin deve ser utilizado em estreme.

-  Respeitar um intervalo de 48 horas após um tratamento de monda química.

-  Dada a grande variabilidade de comportamento das culturas, resultante da aplicação deste produto, o 
mesmo só deverá ser utilizado sob orientação técnica.

-  Aconselha-se a realização de ensaios prévios, nas variedades e condições em que o produto irá ser 
utilizado.

-  Para uma atividade ótima do Gibbalin, recomenda-se adicionar à calda um molhante não iónico.

-  A água utilizada para a preparação da calda deve ter pH inferior a 8.

-  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).

Autorização de Venda nº 0924, 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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