
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

REGULADORES DE CRESCIMENTO

www.tradecorp.pt

Regulador de crescimento para uva de mesa e kiwi

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

O Sitofex é um regulador de crescimento para uva de mesa e kiwi, pertencente ao grupo químico  
das fenilureias. O produto funciona como uma fonte sintética de citocininas. Estimula a divisão e a 
expansão celular aumentando o tamanho, o peso e a cor dos frutos. O produto não é translocado no interior  
das plantas.

-  Tem o efeito de estimular a ação das giberelinas presentes na planta.

-  Os frutos bem polinizados são induzidos a crescer em tamanho, mantendo ao mesmo tempo a sua forma 
natural.

-  Por promover a divisão celular e a formação dos meristemas e seu alongamento o Sitofex aumenta o 
tamanho dos frutos quer em peso quer em diâmetro.

-  O crescimento do fruto é devido, principalmente, a um aumento na acumulação da matéria seca. Desta 
forma, o fruto cresce sem perder as suas caraterísticas organoléticas.

-  Melhora a qualidade dos frutos e consequentemente as produções.
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REGULADORES DE CRESCIMENTO

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÃO -  Concentrado para emulsão (EC) com 10 g/L ou 1% (p/p) de forclorfenurão

sitofex

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  Deve-se efetuar, no máximo, uma aplicação de Sitofex por período de crescimento.

-  Não aplicar em kiwi antes de 3 semanas a partir da plena floração, caso contrário pode ocorrer 
deformação apical da fruta tratada.

-  Utilizar Sitofex apenas em solos com pH neutro ou alcalino.

-  As exigências das culturas aumentam após a aplicação do produto, pelo que as necessidades hídricas  
e de fertilização devem ser ajustadas de forma adequada.

-  O Sitofex pode causar ligeiras alterações de forma nos frutos, em especial em culturas com polinização 
insuficiente que tendem a produzir frutos mais curtos com menos volume após a aplicação do produto. 
Por esta razão, o produto deve ser aplicado em culturas onde ocorra boa polinização.

-  O Sitofex é compatível com formulações de giberelinas.

-  O produto não é fitotóxico se utilizado nas culturas recomendadas e de acordo com as instruções  
do rótulo.

Autorização de Venda nº 0265, 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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CULTURA DOSE - L/ha RECOMENDAÇÕES

Uva de mesa 0,5 - 1
Aplicar quando os bagos tiverem 4-6 mm de diâmetro, por pulverização integral 

da folhagem ou por pulverização dirigida aos cachos.

Kiwi 0,5 - 1
Aplicar 3 semanas após a plena floração, por pulverização integral da folhagem  

ou por pulverização dirigida aos frutos.


