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PROPRIEDADES FÍSICAS 

Odor Característico 

Forma Líquido 
Cor Marrom 

Inflamabilidade  Não 

Corrosividade Não 

PROPRIEDADES QUÍMICAS 

pH 4.5 – 5.5  a 20°C 

Densidade  1.28 - 1.31 g/cm3  20°C 

PROPRIEDADES GERAIS 
Armazenamento Mantenha os contêineres 

bem fechados.  
Mantenha os contêineres 
em uma área ventilada.  
Mantenha os contêineres 
em uma área seca. 

Meio Ambiente Não residual, de muito baixo 
impacto 

Incompatibilidade Não misturar com fortes 
agentes oxidantes 

Certificado Orgânico Não  

Toxicidade Ligeiramente Tóxico 

                                                        p/p              p/v 

Cálcio (Ca)                                    8.0%        102.4 g/L 

Boro (B)                                        0.25%      3.2 g/L 
Aditivo: 10.24% Acidos Carboxilicos 

Não misturar com produtos que contenham fosfatos ou 
sulfatos; porém sempre realize uma prova de 
incompatibilidade antes de realizar uma mistura. 
 

BENEFICIOS 

• Frutos melhores e de qualidade comprovada. 

• Diminuí perdas por rejeição do fruto.  

• Reduz as desordens fisiológicas como: Blossom end 
Rot, Tip Burn, Bitter Pit, Rachado de flores e frutos, 
Black Heart, entre outros.  

• Maior prazo de validade de flores e frutos.  

• Aumenta a firmeza de frutos.  

• Ressalta as características organolépticas dos frutos 
(cor, sabor, brilho). 

CARACTERÍSTICAS 

ESPECIFICAÇÕES 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
 

Em geral, todas as aplicações de Packhard® deverão ser 
realizadas durante a etapa de enchimento de fruto, polvilhando 
desde o pegamento até a maduração. 
 
Para preparar a solução de aspersão com água  

a) Agite a embalagem, solte a tampa e retire o selo 
de segurança;  

b) Utilize um recipiente graduado para medir a 
quantidade a aplicar colocando o produto em 
outro recipiente para pré-misturar. 

c) Coloque a solução obtida no tanque da aspersora 
contendo a metade do volume de aspersão. 

d) Agite e complete o total do volume de aspersão. 
 
 
 
 
 
 
 

INCOMPATIBILIDADE 

O QUE FAZ? 
 
Colabora na produção de frutos de alto valor econômico devido 
a suas características organolépticas (firmeza, cor, sabor, 
brilho), com largo prazo de validade e baixa incidência de 
doenças de pós-colheita. 
 
 
Os ácidos ECCA Carboxy® do tipo aromático incrementam a 
biosíntese de pectinas, que junto com o cálcio e o boro 
encontrados na formulação fortalecem as paredes celulares do 
tecido dos frutos; além de incidir na produção de ceras, 
pigmentos e carboidratos que permitem uma maior firmeza e  
prazo de validade assim como a diminuição da incidência de 
doenças de pós-colheita. 
 

COMO FAZ?  
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Cultivo Doses Aplicações/ Observações 

Solanáceas (Pimenta, Tomate, 
Pimentão, Berinjela) 

2 a 4 l/ha -2 aplicações durante o período de enchimento do fruto. 
-A cada 2 semanas durante o período de cortes. 

Cucurbitáceas (Melancia, Melão, 
Abóbora, Pepino) 

2 a 4 l/ha -2 aplicações durante o enchimento de frutos. 
-A cada 2 semanas durante o período de cortes. 

Crucíferas (Repolho, Brócolis, 
Couve-flor) 

2 a 4 l/ha -1 a 2 aplicações durante o desenvolvimento da inflorescência. 
-2 a 3 aplicações durante o desenvolvimento das partes que são colhidas. 

Hortaliças de bulbo:  2 a 4 l/ha -1 aplicação durante a formação do bulbo. 
-1 a 2 aplicações durante o enchimento de bulbo. 

Frutas vermelhas (mirtilo, 
framboesa, amora) 

2 a 4 l/ha -2 aplicações durante o enchimento de fruto. 
-A cada 2 semanas durante o período de cortes. 

Morango 2 a 4 L l/ha -2 aplicações durante o enchimento do fruto. 
-A cada 2 semanas durante o período de cortes. 

Mamão 2 a 4 l/ha -3 aplicações durante o desenvolvimento do talo floral até 15 dias antes do 
corte. 

Banana 2 a 4 l/ha -Em floração. 
-Em frutificação 
-2 a 3 aplicações cada uma, com intervalos de 2 semanas durante a 
maduração do racemo. 

Ornamentais 2 a 3 l/ha - A cada duas semanas durante o desenvolvimento do talo floral. 

Frutas de clima Temperado 
(maça, uva, pêssego) 

3 a 6 l/ha - A cada 3-4 semanas iniciando no desenvolvimento dos frutos, até um mês 
prévio a colheita. 

Frutas Tropicais (Cítricas, abacaxi, 
manga, cacau) 

3 a 6 l/ha -A cada 3-4 semanas iniciando no desenvolvimento dos frutos, até um mês 
antes da colheita. 

DOSE 

 


