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PERSISTÊNCIA

Vantagens
EFICÁCIA GARANTIDA

Diminui a queda prematura dos
frutos

ELEVADA PERSISTÊNCIA
Efeito prolongado. Até 5

meses. Numa única aplicação

SELECTIVIDADE

Não afecta os gomos, nem a
floração do ano seguinte

VERSATILIDADE

VERSATILIDADE
EFICÁCIA
SELECTIVIDADE

Máxima eficácia
em apenas uma aplicação
MOMENTO IDEAL DE APLICAÇÃO

O momento ideal de aplicação de Clementgros Plus é ao
início da mudança de cor. Quando os frutos ainda têm a cor
verde brilhante, ainda antes de apresentarem a cor laranja.

COMO APLICAR

ANTI-QUEDA DO FRUTO
Laranjeira: 60 a 100 mL/hL, aplicando no máximo 2 L/ha
PARA AUMENTAR O TAMANHO FINAL DO FRUTO
Limoeiro: 200 mL/hL, aplicando no máximo 3 L/ha
Laranjeira e Mandarina: 100 a 150 mL/hL, aplicando no
máximo 3 L/ha

Comparação da eficácia em função do momento da aplicação
Cultura: Laranja variedade POWELL
Clementgros Plus: 100 mL/hL
Momento de aplicação:
A: Início da mudança de cor,
os frutos ainda apresentam a cor verde
B: 75% dos frutos com a cor laranja em alguma zona do fruto
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Embalagem disponível: 5L

www.nufarm.pt

