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GIBB A3 
(Ácido Giberélico/Giberalina GA3)

Giberelina GA3 = Estimulador / Regulador de crescimento / Fitormônio 
 
AS GIBERELINAS. São estimuladores naturais do crescimento e do desenvolvimento das plantas, com 
efeitos muitas vezes espectaculares, que ganharam uma grande atenção entre os especialistas nas últimas 
décadas, produzindo resultados notáveis na produção agrícola, hortícola, florestal e das plantas 
medicinais.  
 
As principais mudanças que ocorrem no metabolismo vegetal devido às giberelinas são:  

•  aumento da transpiração e crescente consumo de água; 
•  intensificação da fotossíntese;  
•  estimulação da respiração de sementes durante a germinação; 
• retardar o processo de envelhecimento dos tecidos da planta; 
• corrigir os efeitos adversos causados por infecção de vírus e Botrytis; 
• diminuição no teor de amido das plantas e sementes germinadas. 
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- GIBB A3 é 
depositado em vez 
de escuro e no Max. 
32 °C! 

Autorizado por: produto 
- Ministério da agricultura 
- Ministério da saúde 
- Ministério do meio ambiente 
 
Importador autorizado: 
SC RomSoft SRL 
Autorização nº: 621/29.04.2014 

As giberelinas foram descobertas e 
usadas por mais de 100 anos em
todo o mundo para estimular o
crescimento das plantas. 
 
As pesquisas realizadas pelo 
Instituto Nacional de Pesquisa-
Desenvolvimento para a Pedologia,
Agroquímica e Proteção do Meio 
ambiente – ICPA Bucareste, 
confirmaram os aumentos da 
produtividade induzida através o 
uso do Ácido Giberélico GA3, 
substância conhecida também
como Giberelina GA3. 
 
Os aumentos, entre 16 e 19% 
remarcaram-se dado que foram 
testados em culturas não 
fertilizados. 

      Girassol        Tomates              Tomate             Uvas 
                               em meu diário        em estufa 
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INSTRUÇÕES GERAIS DE APLICAÇÃO do produto  GIBB A3 
 
 Dissolva-se 3 tabletes de GIBB A3 5gx20% em 100 L de água, em seguida, preencher com 

400 litros de água. Obtemos uma solução de 500 L. O tempo de dissolução é pelo menos de 
8 minutos.  

 Administra-se por asperção, na vía foliar, em 2-3 tratamentos, na forma de soluções em 
volume de 500 l/ha em cada tratamento.  

 O produto deve ser aplicado imediatamente após o preparo da solução a fim de evitar a 
degradação. O produto sendo um fraco ácido orgânico é alterado pelas águas alcalinas. Das 
mesmas considerações, não misturar com outras substâncias. 

 Recomenda-se aplicar o produto durante o tempo fresco (manhã ou tarde), não em pleno sol.  
 Se, no prazo de 8 horas após a aplicação, estava chovendo muito, a ação do produto pode ser 

afetada. Neste caso recomendamos a reaplicação de outro tratamento com uma alta 
concentração de 50 % em relação ao tratamento inicial. 

 NÃO misturar o produto simultaneamente com outros pesticidas ou fertilizantes foliares, a 
fim de evitar o desgaste / degradação da substância activa. 

 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DE APLICAÇÃO de GIBB A3 
 
À GIRASSOL aplicam-se 2 (dois) tratamentos: 

 fase I, à formação de 3-4 folhas; 
 fase II, à formação de 10-12 folhas.  
 
À TOMATES aplicam-se 3(três) tratamentos: 

 fase I, após a plantação, antes de floração; 
 fase II, após a floração; 
 fase III, ao início da ligação das flores 
 
À VIDEIRA aplicam-se 3(três) tratamentos: 

 fase I, preliminar à floração; 
 fase II, após a floração; 
 fase III, ao início da formação de cachos. 

 
 

Aplicar e respeitar incluindo as instruções da Ficha de dados de segurança!  

NÃO é aconselhável aplicar o tratamento para 
as culturas dedicadas à produção de sementes 
para as culturas futuras, o tratamento podendo 
induzir a esterilidade das sementes de Girassol. 


