Potencia a eficácia
do seu programa
de tratamentos

Nome produto

Century®

Composição

Fosfanatos de Potássio 755 g/l

Formulação

Líquido solúvel (SL)

Autorização de venda

1293

Culturas

Macieira, Pereira

Doenças

Pedrado da macieira (Venturia inaequalis)
Pedrado da pereira (Venturia pyrina)

Dose

2 L/ha

Época de aplicação

Desde o entumescimento dos gomos,
quando o tempo decorra húmido e chuvoso
e a temperatura seja favorável à ocorrência
de infeções.

Número de tratamentos
e intervalo entre aplicações

Máx. 6 tratamentos com intervalo
entre aplicações de 5-10 dias

Intervalo de segurança

35 dias

Embalagem

5L

Modo de aplicação

Realizar os tratamentos de forma preventiva.
Century® deve ser aplicado em mistura
com fungicidas que tenham ação de
contacto (como por exemplo: Delan®,
Faban®, Polyram®)

Não misturar com fertilizantes foliares contendo azoto (nítrico ou amoniacal).
Não fazer misturas com formulações à base de petróleo.
Não pulverizar o produto em culturas que tenham sido previamente tratadas com óleos, porque estes poderão inibir
a penetração do produto na planta.
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O parceiro fungicida ideal
para maximizar a proteção
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Century® é o primeiro fungicida à base de fosfanatos de potássio autorizado
como produto fitofarmacêutico para pomóideas. É o parceiro ideal para
maximizar a eficácia da sua estratégia de proteção da macieira e pereira.
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Eficácia em qualquer
condição

Century é um fungicida sistémico
com mobilidade generalizada, ascendente e descendente, no interior da
planta. Após a absorção pela planta
Century® fica ao abrigo do arrastamento pela chuva. Estas caraterísticas
são uma garantia adicional de eficácia
para o agricultor.
®
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Century® aumenta o efeito
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Estimula as defesas
naturais da planta

Century associa dois modos de ação
complementares. Ação direta sobre
os patogéneos a combater e indireta
através do estímulo dos mecanismos
de defesa natural das plantas – SAR.
Dado o modo de ação complexo,
Century® é considerado um fungicida
de baixo risco de desenvolvimento de
resistências.
®
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A autorização do Century® como produto fitofarmacêutico, para além de
permitir a utilização legal deste tipo de
produto, garante também a constância
da sua composição, tanto ao nível do
teor de fosfonatos de potássio, como
do tipo, qualidade e teor dos adjuvantes utilizados na sua formulação, para
além da ausência de impurezas desconhecidas. Esta garantia reflete-se
numa melhor gestão dos resíduos da
substância ativa. A elevada qualidade
de formulação do Century® confere-lhe
um maior efeito fungicida e compatibilidade em mistura com outros produtos.
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TEST

CENTURY®

REF I

AUMENTA A EFICÁCIA DA
ESTRATÉGIA DE TRATAMENTOS
NAS CULTURAS DA MACIEIRA
E DA PEREIRA.

CENTURY®
+ REF I

REF II

CENTURY®
+ REF II

TEST

CENTURY®

REF I

CENTURY®
+ REF I

REF II

CENTURY®
+ REF II

Eficácia de fungicidas de superfície (REF I e REF II) em mistura com Century® no controlo
do pedrado em macieira · Portugal 2016; Cv Jonagored; Intervalo entre aplicações: 7 a 10 dias
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Century®
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Maturação

Century® acrescenta confiança.
Como demonstrado em inúmeros ensaios, a inclusão de Century® no programa
de tratamentos permite aumentar a eficácia da sua estratégia de proteção.

Century® + fungicida com ação de contacto
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Qualidade garantida
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MACIEIRA

Century® deve ser aplicado, de forma preventiva, em mistura com fungicidas
que tenham ação de contacto (como por exemplo: Delan®, Faban®, Polyram®)

Os benefícios de Century®:
•
•
•
•
•
•

Estimula as defesas naturais da planta
Potencia a eficácia do programa de tratamentos
Resistente à lavagem graças à sua rápida penetração nos tecidos vegetais e à sua sistemia
Fácil de misturar com outros produtos
A autorização como produto fitofarmacêutico é uma garantia de qualidade para toda a fileira destas culturas
Sistemia generalizada: rápida penetração e mobilidade acrópeta e basípeta

