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PROACT® AA 
PROTEÍNA HARPIN, 
NOVA TECNOLOGIA 
DE INOVAÇÃO 
AGRÍCOLA

› Benefícios da aplicação de ProAct aa em batata:
- Aplicado juntamente com cálcio (NUTRE Ca 10), permite uma melhor absorção deste nutriente, 
melhora a qualidade da pele, melhor conservação (Shelf Life) da batata.
- Abre canais de cálcio, e aumenta rapidamente a mobilização deste na parede celular.
- Maior tolerância ao stress (calor, frio e salinidade)

ProAct aa 
Aplicado durante o período reprodutivo, 
o ProAct®aa acelera a atividade metabó-
lica e ativa vias de sinalização hormonal, 
melhorando a tolerância ao stress abió-
tico. Ao desbloquear a própria �siologia 
da planta, o ProAct®aa reduz o número 
de �ores e frutas abortadas durante pe-
ríodos de condições extremas e/ou ele-
vadas amplitudes térmicas, garantindo 
que os produtores otimizem a produção, 
tanto a nível de rendimentos como de 
qualidade da fruta.

Proteína harpin 
A proteína harpin, presente no ProAct®aa, 
torna as plantas mais resistentes. Após 
a aplicação do ProAct®aa as plantas ad-
quirem uma capacidade de reação mais 

rápida e/ou forte às várias respostas 
de defesa celular induzidas por stresses 
abióticos. O “priming” permite que as 
células respondam a pequenos estímu-
los de uma forma mais rápida e e�caz 
do que o normal.

Benefícios da proteina Harpin
• Aumenta a fotossíntese e melhora a 

absorção de nutrição;
• Aumento da mobilização de cálcio, 

particularmente na parede celular;
• Aumento do teor de açúcar na fruta;
• Maiores rendimentos comercializáveis;
• Desempenho de armazenamento apri

morado (Shelf life).

Modo de aplicação
As doses e momentos de 

aplicação do ProAct®aa vão depender 
do tipo de cultivar, porém pulverizado. 
Cultivares de fruto, deverão aplicar a pri-
meira dose ao abrolhamento/�oração. 
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