HARVISTATM 1,3 SC
3,3L

Regulador de crescimento para o controlo do amadurecimento da fruta em macieiras e pereiras
Formulação: Suspensão concentrada (SC) com 1,3% (p/p) de 1-metilciclopropeno
Grupo químico: Cicloalqueno
Autorização Excecional de Emergência n.º 2021/13 concedida pela DGAV
Classificação ADR: Isento

Classificação CLP: Sem palavra-sinal
Sem pictogramas de perigo

Características
HARVISTATM 1,3 SC é um produto regulador de crescimento das plantas. Dadas as suas características de inibição
do etileno, tem a capacidade de atrasar o amadurecimento da fruta ainda na árvore. Este processo, permite um
maior desfasamento do amadurecimento e com isso um alargamento do tempo de colheita, permitindo fazer
uma melhor gestão desta. Paralelamente permite uma maior homogeneização dos frutos e consequentemente
uma melhor qualidade dos mesmos.

Condições de Aplicação
CULTURA

DOSE E VOLUME

Dose:
8,75 L/ha
MACIEIRA E PEREIRA
Volume de Calda:
1000L/ha

APLICAÇÃO

IS

Harvista ™ 1.3 SC é aplicado por pulverização junto com água
usando um sistema de injeção direta. A eficácia do produto
requer que frutas e folhagens recebam cobertura uniforme
por pulverização. Selecione bicos e combinações de pressão
que fornecem gotas de pulverização de tamanho moderado
3 dias
(intervalo de 50-300 µm).
Nº de Aplicações: 1
Época de Aplicação: BBCH 81-87

Harvista ™ 1.3 SC é vendido em embalagens plásticas. Misture bem na embalagem original (pelo menos 5
minutos) antes de despejar em um recipiente dedicado conectado ao pulverizador.
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Recomendações
•
•
•
•
•
•

Não adicione água ao recipiente.
A aplicação de Harvista ™ 1.3 SC deve ser feita 3-21 dias antes da época de colheita comercial esperada. Entre
em contato com seu representante AgroFresh para obter informações sobre o estágio de aplicação ideal.
Não aplique em ventos superiores a 16km / h.
Não aplique quando as temperaturas excederem 35 ° C.
Não use refrigeração aérea ou equipamento de irrigação por pelo menos 1 hora após a aplicação.
Não aplique se houver previsão de chuva dentro de 1 hora após a aplicação.

Compatibilidade do produto
Os efeitos da combinação e as potenciais interações entre Harvista ™ 1.3 SC e produtos contendo ácido
naftalenoacético (NAA) ou ethephon não foram completamente avaliados. O uso desses produtos em
plantações previamente tratadas com Harvista ™ 1.3 SC pode reduzir os benefícios fornecidos por Harvista ™
1.3 SC.
Não permita que os produtos entrem em contato com cobre ou se misturem com produtos que contenham
cobre.
LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):
1-metilciclopropeno – 0,01 em pera e maçã.
Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas atualizadas emitidas pela DGAV, assim como, todas as
suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.
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