SITOFEX®
O SITOFEX® é um regulador de crescimento das plantas à base de forclorfenurão.
Promove a divisão e expansão celulares tendo um efeito positivo no aumento de
peso e diâmetro dos frutos. O produto não é translocado nas plantas.
UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Uvas de mesa (variedade Sultanina) - 50-100 mL/hL
Aplicar quando os bagos tiverem 4-6 mm de diâmetro, por pulverização integral
da folhagem ou por pulverização dirigida aos cachos.
Quivi - 50-100 mL/hL
Aplicar 3 semanas após a plena floração, por pulverização integral da folhagem
ou por pulverização dirigida aos frutos.
PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
- Efectuar no máximo uma aplicação por período de crescimento.
- Não aplicar em quivi antes de 3 semanas a partir da plena floração, caso contrário
pode ocorrer deformação apical da fruta tratada.
- Utilizar 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 adequadamente ajustadas.
- 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 SITOFEX®. Por esta razão, o produto deve ser
aplicado apenas em culturas onde haja uma boa polinização.
- SITOFEX® é compatível com formulações à base de giberelina.
- O produto não é fitotóxico se utilizado nas culturas recomendadas e de acordo com
as instruções do rótulo.

NUTRISAPEC

Volume de calda a utilizar: Pulverização completa da folhagem - 1000 L/ha;
Pulverização dirigida aos frutos - 500 L/ha.
LIMPEZA DO PULVERIZADOR
Esvaziar completamente o pulverizador após a aplicação. Limpar bem o depósito e
demais constituintes do pulverizador, usando um detergente comercial para remover
os resíduos visíveis. Enxaguar bem com água limpa. Ao limpar o pulverizador deverão
ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar a contaminação de massas
de água.
Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Provoca irritação cutânea. Provoca
irritação ocular grave. Suspeito de provocar cancro. Nocivo para os organismos
aquáticos com efeitos duradouros. Para evitar riscos para os seres humanos e para
o ambiente, respeitar as instruções de utilização – Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar. Manter o recipiente bem
fechado. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE OU O CABELO: despir/retirar
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um
duche. SE ENTRAR EM CONTACTO 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.
Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Anti-Venenos,
Telefone 808 250 143

MODO DE 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.

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.

MODO DE APLICAÇÃO
Calibrar correctamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de
acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho
(distância entre linhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de
calda.
A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de
aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.
Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração
indicada. 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.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
AlzChem AG
Sitofex 10EC
Dr.-Albert-Frank-Straße 32
(PT) contém etanol; álcool etílico,
83308 Trostberg, Germany
CAS 64-17-5; Forchlorfenuron,
www.alzchem.com
CAS 68157-60-8
Tel: +49 8621 86-3351
Emergency number - Tel: +49 8621 86-2776

PERIGO

ESTE PRODUTO DESTINA-SE A SER UTILIZADO POR
AGRICULTORES E OUTROS APLICADORES DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS
PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE URILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

REGULADORES
DE CRESCIMENTO

