Em caso de intoxicação contactar o
Centro de Informação Anti-Venenos,
Telef.: 808 250 143

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS
ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
P102:

Manter fora do alcance das
crianças.
Não comer, beber ou fumar
durante a utilização deste
produto.
P273:
Evitar a libertação para o
ambiente.
P391:
Recolher o produto derramado.
P501:
Eliminar o conteúdo/embalagem
em local adequado à recolha de
resíduos perigosos.
H412: Nocivo para os organismos
aquáticos com efeitos duradouros.
EUH210: Ficha de segurança fornecida a
pedido (uso profissional).
SPoPT1: Após o tratamento lavar
cuidadosamente o material de
proteção e os objetos
contaminados. (Em caso de usar
luvas, lavá-las também por
dentro.
Não poluir a água com este
SP1:
produto ou com a sua
embalagem [Não limpar o
equipamento de aplicação
perto de águas de superfície/
Evitar contaminações pelos
sistemas de evacuação de águas
das explorações agrícolas e
estradas].
P270:

Um produto:

E
L
P
M
A

S

FINE AGROCHEMICALS LTD
Hill End House, Whittington
Worcester
WR5 2RQ, UK
Tel.: +44 1905 361800
Fax: +44 1905 361810

Exilis® é uma marca registada da
Fine Agrochemicals Limited

A embalagem vazia
deverá ser lavada
três vezes, fechada,
inutilizada e colocada
em sacos de recolha,
devendo estes serem
entregues num centro de recepção
Valorfito; as águas de lavagem
deverão ser usadas na preparação
da calda.

Solução concentrada (SL) com 20 g/L
ou 1,9% (p/p) de 6-benziladenina
Regulador de crescimento de plantas
Autorização de venda n.º 0511
concedida pela DGAV

Manter o produto na embalagem
original, bem fechada, ao abrigo da
humidade e da geada.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO
USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES
HUMANOS E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO

Antes de usar o produto, leia o rótulo

Capacidade: 5 L

Distribuído por:

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Delegação de Portugal
Rua da Ajuda, 65 – 4350-017
PORTO
Tel./Fax: 225 099 133
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O EXILIS é um regulador de crescimento das plantas indutor da monda química
dos frutos. A 6-benziladenina é uma citocianina que promove a degradação
estrutural das camadas de células especializadas da zona de abcisão e reduz
a exportação de auxinas provenientes das sementes para a zona de abcisão.
Utilizações, concentrações, épocas e condições de aplicação
Macieira / monda dos frutos e aumento
de tamanho dos frutos

Concentração

Volume
de calda

0,375-0,5 L por
100 L de água

1000 L/ha

0,5-0,75 L por
100 L de água

1000 L/ha

responsabilidade do utilizador, qualquer factor particular da exploração, tais
como tipo de solo, condições climáticas, métodos culturais, variedades de
plantas, resistência das espécies, etc.
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.
Utilizar uma água de diluição com pH entre 5 e 7. No caso particular de pH mais
elevado, a adição de um adjuvante acidificante permitirá optimizar a eficácia do
tratamento (consultar os serviços técnicos da empresa).
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Variedades fáceis de regular
quimicamente:
Braeburn, Granny Smith, Idared, Pink
Lady, Golden delicious
Variedades menos fáceis de regular
quimicamente:
Ariane, Elstar, Fuji, Gala, Rubens

Aplicar o produto nos 30 dias seguintes à plena floração, quando os frutos
têm um diâmetro compreendido entre 7 e 15 mm, em árvores adultas e nas
concentrações referidas na tabela acima, para as variedades aí indicadas. Para
árvores jovens, adaptar a dose e o volume/ha.
Tratar com uma quantidade de água suficiente para assegurar uma boa
cobertura dos frutos e da vegetação, sem provocar escorrimento.

Uma boa monda é obtida quando a temperatura máxima se situa entre 20 e 25°C.
As temperaturas da semana seguinte à aplicação devem ser superiores a 15°C
para garantir boa eficácia na monda dos frutos. Temperaturas mais baixas
reduzem a eficácia e aumentam a incidência de rugosidade. Temperaturas
superiores a 28°C podem causar monda de frutos em excesso. Humidade
superior a 70% favorece a penetração do produto e a sua eficácia.
A eficácia é reduzida se ocorrer precipitação nas 6 horas após a aplicação.
Não aplicar EXILIS imediatamente após uma chuva; esperar até que os frutos
estejam secos.
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PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
• Dada a grande variabilidade de comportamento das culturas resultante da
aplicação deste produto, o mesmo só deverá ser utilizado sob orientação
técnica. Aconselha-se a realização de ensaios prévios, nas variedades e
condições em que o produto irá ser utilizado.
• Para qualquer nova variedade, fazer um teste de susceptibilidade varietal.
• O EXILIS é usado como parte de um programa, em associação ou sequência
com outros produtos de monda dos frutos ou com a monda mecânica. Não
misturar EXILIS com outros produtos fitofarmacêuticos ou fertilizantes.
• Existem diversos factores que influenciam a eficácia de um produto
fitofarmacêutico. Embora a concentração/dose possa ser o factor principal,
a eficácia alcançada com a concentração/dose recomendada, pode ser
influenciada por outros factores, tais como as condições climáticas que
ocorrem antes e após a aplicação do produto, o vigor do porta-enxerto, o
sistema de condução, as práticas relacionadas com a poda, o nível de
floração e o programa de regulação química utilizado na exploração.
• Respeitar os usos, doses, condições e precauções indicadas no rótulo,
que foram determinados em função das características do produto e
das utilizações para as quais está recomendado. Conduzir a cultura e os
tratamentos de acordo com as Boas Práticas Agrícolas, tendo em conta, sob

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 entrelinhas) 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 indicadas.
Utilizar equipamentos de aplicação devidamente limpos.

NOTA: Fine Agrochemicals Limited (“FINE”) garante que este produto na sua
embalagem original está em conformidade com as especificações indicadas
no rótulo e no certificado de Autorização de venda emitido pela Autoridade
Competente. FINE REJEITA QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPLÍCITA OU
IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO, ÀS GARANTIAS DE QUALIDADE DE
COMERCIALIZAÇÃO E DE APTIDÃO A ALCANÇAR UM RESULTADO PARTICULAR
OU UM NÍVEL MÍNIMO DE EFICÁCIA.
É impossível eliminar todos os riscos associados a este produto. Danos nas
culturas, falta de eficácia, ou outras consequências não desejáveis podem
resultar de factores como condições meteorológicas excepcionais, presença
de outras substâncias, métodos de aplicação ou utilização do produto em
desconformidade com as instruções constantes no rótulo, ou de qualquer outro
factor fora do domínio da FINE ou do distribuidor. Tais riscos serão assumidos
pelo comprador, em consonância com a legislação em vigor. É chamada em
particular a atenção do utilizador para o facto que a monda dos frutos depende
de muitos factores exógenos, incluindo a variedade, em particular a sua
sensibilidade a agentes químicos de monda, a alternância e produção de frutos
de pequeno calibre, as condições meteorológicas no momento do tratamento
e nos dias seguintes, as condições de floração e polinização, a condução do
pomar, o vigor das árvores.
O utilizador deve informar imediatamente a FINE ou o distribuidor sobre qualquer
violação da garantia, e fornecer uma descrição detalhada da falta constatada.
Se for confirmada a não-conformidade do produto, a responsabilidade da
FINE é limitada ao montante do preço de compra ou, por decisão da FINE, a
substituição gratuita do produto. FINE declina qualquer responsabilidade por
danos excepcionais, acidentais ou indirectos resultantes do manuseamento ou
da utilização deste produto
Nº lote e data de fabrico: ver na embalagem
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