
Regalis®

REGULADOR DE CRESCIMENTO PARA MACIEIRA E 
PEREIRA E INDUTOR DE RESISTÊNCIAS CONTRA FOGO 

BACTERIANO (Erwinia amylovora)1

Grânulos dispersíveis em água com 10% (p/p) de prohexadiona-
cálcio

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E

PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
Autorização de venda nº 0034 concedida pela DGADR

Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas em outro local 
da embalagem

Contém: 1 kg
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Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste 
produto
P261 Evitar respirar os vapores
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem 
ventilados
P391 Recolher o produto derramado

SP1 Não contaminar a água com este produto ou com a 
sua embalagem
SPe3 Para protecção dos organismos aquáticos respeitar 
uma zona não pulverizada de 5 m em relação às águas de 
superfície 
SPe3 Para protecção das plantas não visadas respeitar 
uma zona não pulverizada de 5 m em relação às áreas 
circunvizinhas

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



O REGALIS é um regulador de crescimento e um indutor de resistências contra 
Fogo Bacteriano (Erwinia amylovora)1 para macieira e pereira. 

O REGALIS actua em sobre três vertentes
•	 Inibição	 das	 giberelinas	 biologicamente	 activas,	 reduzindo	 o	 crescimento	

longitudinal dos lançamentos;
•	 Inibição	do	etileno	ao	bloquear	a	enzima	ACC	oxidase,	e	aumenta	o	conteúdo	

em citoquininas, que por sua vez diminuem a queda de frutos na Primavera;
•	 	 	 Interferência	 com	 metabolismo	 dos	 flavenóides,	 promovendo	 uma	 maior	

resistência das plantas a micorganismos patogénicos tais como bactérias que 
provocam o Fogo Bacteriano (Erwinia amylovora)1  

Época, concentração e número de tratamentos
Macieira :Regulador de Crescimento e  Fogo Bacteriano 
(Erwinia amylovora)1

Concentração: 125 a 150 g/hl deixando por hectare 1,25 a 1,5 kg de produto 
comercial
1º Tratamento às 3-5 folhas desenvolvidas ou quando os lançamentos tenham 
cerca de 5 cm de comprimento.
2º Tratamento cerca de 3 – 4 semanas depois do 1º.

Pereira: Regulador de Crescimento e Fogo Bacteriano (Erwinia amylovora)1

Concentração: 150 g/hl deixando por hectare 1,5 kg de produto comercial
1º Tratamento às 3-5 folhas desenvolvidas ou quando os lançamentos tenham 
cerca de 5 cm de comprimento.
2º Tratamento cerca de 3 – 4 semanas depois do 1º.

Observações complementares
Dada a especificidade das intervenções com reguladores de crescimento 
não	 se	 recomenda	 a	 aplicação	 do	REGALIS	 em	mistura	 com	 outros	 produtos	
fitofarmacêuticos ou adubos foliares.
A mistura com produtos contendo cálcio afecta negativamente a acção do 
REGALIS.



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.

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.

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 (distância entrelinhas)

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a 
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. 

NOTA
1 – Extensão de homologação concedida ao abrigo do artigo 51º do Regulamento 
1107/2009. A eficácia e a eventual fitotoxidade resultantes desta utilização menor, 
são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico  
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.


