GLOBARYLL 100®
Globaryll 100 é um regulador de crescimento de plantas que atua como indutor
de monda quimica dos frutos em pereira e macieira. Favorece uma floração
homogénea, um aumento do tamanho e uma melhor forma dos frutos.
UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
Monda de frutos em macieira: O produto é utilizado na dose de 100 ml/hl,
quando os frutos na madeira velha atingirem um diâmetro médio de 10-13 mm.
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.
Utilizar nas seguintes variedades de macieira:
• 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
Monda de frutos em pereira: O produto é utilizado na dose de 135 ml/hl, quando
os frutos na madeira velha atingirem um diâmetro médio de 10-13 mm. 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.
Utilizar nas seguintes variedades de pereira: Passe Crassane, Conférence,
Williams, Lawson, Morettini, Clap´s Favourite.
PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
O produto deve ser utilizado em extreme.
PREPARAÇÃO DA CALDA
No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a
quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.
MODO DE APLICAÇÃO
Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na
distribuição de calda no alvo biológico pretendido.
Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador
(L/min), da velocidade e largura de trabalho (distancia entrelinhas).
Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

SOLUÇÃO CONCENTRADA COM 100 G/L OU 9,5%
(P/P) DE 6-BENZILADENINA

NUTRISAPEC

Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto
proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de
forma a respeitar a dose.
Volume de calda: 1000 L/ha
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
• Provoca irritação cutânea.
• Provoca lesões oculares graves.
• Suspeito de afetar o nascituro.
• Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
• Pedir instruções específicas antes da utilização.
• Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de
segurança
• Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
• Evitar a libertação para o ambiente.
• Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
• SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for
possível. Continuar a enxaguar.
• EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
• Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS Nº 808 250
143 ou um médico.
• Armazenar em local fechado à chave.
• Eliminar o conteúdo/embalagem em locais adequados à recolha de resíduos
perigosos.
• Ficha de segurança fornecida a pedido.
• Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela
acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.
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