
SUPER STOP BROT® 18 

Para aplicação por 

pulverização,  sobre a 

cultura instalada no campo  

Evita o espigamento do alho armazenado 

com uma só aplicação no campo  

 Inibe o espigamento do alho armazenado. 

 Evita o espigamento no campo. 

 Melhor qualidade e produtividade. 

 Facilita a gestão do armazenamento e comercialização. 

 Fácil aplicação no campo, por pulverização.  

Solução concentrada (SL) com 18% (p/v) de Hidrazida Maleica 

O SUPER STOP BROT 18 é um produto com acção sistémica 
à base de Hidrazida Maleica, para aplicação por pulverização 
sobre as plantas, durante o seu desenvolvimento vegetativo.  

O produto é absorvido pelas folhas, nas 24 horas 
após a aplicação , sendo translocado até aos bolbos, 
num período de tempo de cerca de 15 dias.  A 
Hidrazida Maleica inibe a divisão das células na 
região meristemática, afectando negativamente o 
crescimento dos grelos do alho, não permitindo que 
cresçam, quer no campo quer no armazém. 

Regulador de crescimento de plantas para o controlo do 
espigamento em alho  



Época de Aplicação 

Plantação Crescimento Crescimento do Bolbo Maturação 

SUPER STOP 
BROT ® 18 

Momento  
Óptimo de 
Aplicação 

Desde  
10% plantas tombadas  

a 15 dias antes da 
colheita 

A fase de desenvolvimento da planta no momento da 
aplicação do SUPER STOP BROT® 18 é 
determinante para se obter a máxima eficiência. 

Para que ocorra a completa absorção e translocação 
do produto desde a parte aérea até aos bolbos, a 
aplicação deve ser efectuada quando os bolbos já 
estão formados, em plena maturação, mas a parte 
aérea ainda está verde.  

 Em plena maturação dos bolbos. 

 Desde os 10% de plantas com o caule tombado, 

até 10-15 dias antes da colheita. 

Dose e Concentração 

de Aplicação 

Dose de Aplicação: 13,3 L/ha 

Volume de Calda: 500 a 600 L/ha 

Concentração: 2,2 a 2,66 l/hl 

Número Máximo de Aplicações:  1 aplicação 

Intervalo de Segurança:  15 dias 

 Adaptar os volumes de calda ao desenvolvimento da cultura  e á superfície 

foliar a pulverizar. 

 Pulverização uniforme, com gota fina, de forma a que o produto fique bem 

repartido por toda a superfície foliar. 

 As plantas devem ficar bem molhadas, sem haver escorrimento. 

Como Aplicar 

Recomendações 

 Aplicação sobre plantas saudáveis, livres de doenças e pragas, sem stress hídrico ou 
desequilíbrios fisiológicos e com as folhas verdes. 

 Aplicar o SUPER STOP BROT®18 preferencialmente após uma boa rega ou ocorrência de chuva. 

 As plantas não devem estar molhadas com orvalho, água de chuva ou rega. 

 A melhor absorção ocorre em condições de humidade relativa elevada e temperatura inferior a 
26ºC.Em dias muito quentes efectuar a aplicação de manhã, antes que a humidade relativa 
diminua ou ao fim da tarde. 

 Para evitar a lavagem do produto, deve decorrer um período mínimo de 24 horas após a aplicação 
sem ocorrência de chuva ou rega. 

 Não misturar com outros produtos fitofarmacêuticos ou fertilizantes. A aplicação de fungicidas só 
deve ocorrer 2 dias após a aplicação do SUPER STOP BROT®18 


