
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

REGULADORES DE CRESCIMENTO

www.tradecorp.pt

Previne e controla a queda prematura de frutos antes da colheita  
e promove a monda química de frutos em macieira 

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

MONEX é um regulador de crescimento contendo ácido 1-naftilacético que é uma auxina sintética que atua 
sobre a abcisão e fixação dos frutos.

-  Permite a redução da necessidade da monda manual reduzindo os custos com esta operação.

- Favorece o aumento de calibres.
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CULTURA OBJETIVO DOSE (Kg/ha) ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO I.S.

Macieira

Monda química 
de frutos

1,0 - 1,5
(não ultrapassar a concentração 

de 100 g  
de produto/100 L de água)

Volume de calda: 1000-1500 L/ha

Aplicar na fase de desenvolvimento dos frutos, desde 
a fase dos frutos com tamanho desde os  

10 mm (em que ocorre uma queda natural de frutos) 
e até à fase antes dos frutos atingirem o tamanho

de 20 mm (antes da segunda queda natural de frutos) 
(BBCH 71-72).

--

Controlo da queda
prematura de 
frutos antes 
 da colheita

1,0
Volume de calda: 1000L/ha

Aplicar desde a fase em que os frutos atingiram 90% 
do seu tamanho final e até à fase em que os frutos

atingem o início do estado de maturação próprio para 
a colheita (BBCH 79-87).
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REGULADORES DE CRESCIMENTO

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÃO -  Pó molhável (WP) com 10 g/kg ou 1% (p/p) de ácido 1-naftilacético 

monex

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  Em macieira, no controlo da queda prematura de frutos antes da colheita fazer duas aplicações, no 
máximo, por campanha, intervaladas por 10 dias e na promoção da monda química de frutos fazer uma 
única aplicação de MONEX por campanha.

-  Evitar fazer a aplicação de MONEX nas horas de temperaturas mais elevadas do dia.

-  Para evitar a existência de algum problema relacionado com uma maior ou menor sensibilidade varietal, 
das variedades de macieira onde se vai aplicar o MONEX, aconselha-se a realização de ensaios prévios 
nas variedades e condições em que o produto irá ser utilizado.

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.

Autorização de Venda n.º 1454 concedida pela DGAV
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