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DEFENDER é um bioestimulante e elicitador natural com ação fungicida,
baseado em  Cloridrato de Quitosano e Equisetum arvense L.

BENEFÍCIOS DEFENDER:
1 Ativação das defesas naturais das plantas contra os stresses bióticos e abióticos.

2 Prevenção elicitora que protege as culturas do ataque de fungos e bactérias.

3 Resíduo zero. Aprovado para a agricultura biológica. Não origina resistências.

MODO DE AÇÃO DEFENDER
 Ação antimicrobiana por aumento da concentração das plantas em fitoalexinas
 e em proteínas PR.

 Aumento da síntese de compostos que tornam os tecidos vegetais mais fortes
 e mais resistentes aos patógenos.

 Redução da abertura dos estomas, dificultando a entrada dos patógenos na planta.

 Efeito bioestimulante, com melhor enraizamento, absorção de nutrientes e vitalidade
 das culturas, como resposta aos stresses ambientais.

A aplicação de DEFENDER está indicada para controlar várias bactérias e fungos 
patogénicos, e com especial relevância prevenir doenças do lenho em vinha e olival
e míldios em vinha e batata.
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PROTECTOR é um fungicida com atividade bactericida e efeito elicitador,
baseado em Soro de leite e Equisetum arvense L.

BENEFÍCIOS PROTECTOR:
1 Ativação da resistência sistémica adquirida nas plantas (prevenção).

2 Eliminação de fungos e bactérias (cura).

3 Resíduo zero. Aprovado para a agricultura biológica. Não origina resistências.

MODO DE AÇÃO PROTECTOR
 Efeito antimicrobiano por degradação da parede celular dos patógenos,
 através de  enzimas hidrolíticas.

 Efeito elicitador endógeno, por ação de polissacáridos e restos da degradação de patógenos.

 Efeito elicitador exógeno, proporcionado pela presença de ácidos orgânicos, que inibem
 a germinação dos esporos, e diminuem o pH extracelular.

A aplicação foliar de PROTECTOR está indicada para prevenir e eliminar várias bactérias
e fungos patogénicos, destacando-se míldios, alternaria e botrytis em hortícolas
e morangueiro; moniliose, alternaria e botrytis em prunóideas e a alternaria em citrinos.
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preventivo
e curativo
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RESULTADOS DE ENSAIOS COMPROVAM O CONTROLO DE INFEÇÕES

DEFENDER garante maior RESISTÊNCIA às culturas prevenindo doenças do lenho

DEFENDER garante AUMENTO DE PRODUÇÃO e de QUALIDADE das produções

Resultados de um ensaio em vaso mostra que a 
aplicação de DEFENDER diminui a proliferação de 
fungos causadores de doenças do lenho da vinha, 
quando comparada com o controlo (sem 
tratamento). DEFENDER conferiu maior vigor à 
cultura, evidenciada através de lançamentos de 
maior extensão e maior número de raízes.
A resposta da cultura foi semelhante ou até 
superior a alguns tratamentos fitossanitários 
convencionais. Assim, DEFENDER prolonga a 
longevidade da vinha, garantindo boas produções.
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DEFENDER garante a DIMINUIÇÃO da INCIDÊNCIA e SEVERIDADE da infeção com EFICÁCIA
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A aplicação preventiva de DEFENDER permitiu 
diminuir a incidência e a severidade da Escoriose 
em duas variedades de vinha relativamente à 
ausencia de qualquer tratamento, em ensaios de 
campo. A eficácia do tratamento com DEFENDER 
foi superior ou semelhante a tratamentos 
fitossanitários químicos.

O efeito BIOESTIMULANTE de DEFENDER foi observado num ensaio de campo
com a cultura de morango, onde se verificou a melhor produtividade, total e de
1ª categoria, relativamente ao controlo sem tratamento, a um tratamento 
fitossanitário químico (Fenhexamida 50%) e o tratamento biológico (Bacillus subtilis).
A concentração de sólido solúveis (Brix) também apresentou o valor mais elevado.
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+13%



DEFENDER pode ser aplicado alternado ou misturado com os tratamentos convencionais, ou substituir os tratamentos convencionais, 
quando é baixa a incidência do ataque do patógeno.

DEFENDER não deve ser misturado com cobres, óleos ou misturas sulfo-cálcicas. A utilização conjunta com produtos alcalinos pode 
diminuir a sua eficácia. Para misturar com pesticidas, surfactantes ou fertilizantes, recomenda-se realizar um teste de compatibilidade. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO DEFENDER:

Mistura de Cloridrato de Quitosano hidrolisado por via enzimática (Regulamento (CE) Nº 1107/2009. SANCO/12388/2013) e
de Equisetum arvense L. (SANCO/12386/2013)

As doses referidas são indicativas.
Produto aprovado para agricultura biológica. Resíduo zero. Não produz resistências.

DOSES DE APLICAÇÃO

Bioestimulação e prevenção de agentes fitopatogénicos: 0,2 a 0,3 l/100l

Aplicar via foliar ou radicular ao aparecimento dos primeiros sintomas ou quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença.

Tratamento curativo: 0,3 a 0,5 l/100 l

Culturas Tratamento Concentração
máxima (l/100 l)

Dose máxima por
tratamento (l/ha) Aplicação Intervalo de

segurança (dias)

Hortícolas em geral,
especiarias

e ervas aromáticas
Fungos e bactérias 0

Batata Míldio (Phytophthora infestans), 
Oídio (Erysiphe cichoracearum). 0A cada 2 semanas

A cada 2 semanas

A cada 2 semanas

Pepino Oídio (Podosphaera xanthii),
Fungos da raíz (Pythium sp.) 15

Desde as 9 ou mais folhas verdadeiras 
desdobradas no caule principal (BBCH 19) 
até 9 ou mais caules principais visíveis 
(BBCH 49). Aplicações cada 3-4 dias

Tomate Alternariose (Alternaria solani),
Septoriose (Septoria lycopersici) 15

Desde a 1ª inflorescência visível 
(BBCH 51) até 9 inflorescências 
visíveis (BBCH 59).
Aplicações cada 3-4 dias

Pequenos frutos
(Morango, framboesa,

mirtilos, etc)

Fungos e bactérias. Podridão cinzenta 
(Botrytis cinerea), Oídio (Podosphaera 
aphanis), Míldio (Phytophthora fragariae),
Antracnose (Colletotrichum acutatum),
e outros fungos

0

Fruteiras
Pedrado (Venturia inaequalis),
Oídios (Podosphaera leucotricha),
Lepra (Taphrina deformans)

0A cada 7 dias

Vinha Mildio (Plasmopara viticola),
Oídio (Erysiphe necator) 0A cada 7 dias

Cereais , forragens
e pastagens Fungos e bactérias 0A cada 2 semanas

Ornamentais
Mancha negra da rosa (Marssonia sp.), 
Ferrugem (Phragmidium mucronatum), 
Doenças das folhas, Moniliose, Oídio e Mildio

Tratamento de sementes
Batata e cereais
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A aplicação de PROTECTOR permitiu reduzir o grau de severidade de várias 
infeções observadas em ensaios de campo com culturas hortícolas: oídio em 
curgete e pimento, ferrugem em feijão verde e botrytis em morango.

Em outro ensaio de campo em batata, comprovou-se que a eficácia do 
tratamento com PROTECTOR foi superior para doses de aplicação maiores, 
aproximando-se dos valores conseguidos com o tratamento fitossanitário 
químico (0,1 l/100 l de carbendazim).
Conclui-se, que PROTECTOR melhora as produções e a qualidade dos produtos.

PROTECTOR garante MENOR SEVERIDADE de infeções e EFICÁCIA dos tratamentos

RESULTADOS DE ENSAIOS DE CAMPO COMPROVAM O CONTROLO DE INFEÇÕES

PROTECTOR proporciona MENOR AFETAÇÃO de infeções e MAIOR VIGOR das culturas

A aplicação de 6 tratamentos de 1,5 l/ha de PROTECTOR
em 500 l/ha de calda garantiu um menor número de plantas de tomate 
indústria infetadas e a redução da área infetada, quando comparada com o 
controlo (sem tratamento). Os resultados foram melhores ou iguais ao 
tratamento fitossanitário químico. Também se observou um maior vigor 
vegetativo com a aplicação de PROTECTOR.
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PROTECTOR pode ser aplicado alternado ou misturado com os tratamentos convencionais, ou substituir os tratamentos convencionais, 
quando é baixa a incidência do ataque do patógeno.

PROTECTOR não deve ser misturado com cobres, óleos ou misturas sulfo-cálcicas. A utilização conjunta com produtos alcalinos pode 
diminuir a sua eficácia. Para misturar com pesticidas, surfactantes ou fertilizantes, recomenda-se realizar
um teste de compatibilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROTECTOR:

Mistura de soro de leite (Regulamento (CE) Nº 1107/2009. SANTE 12354/2015) e
de Equisetum Arvense L. (SANCO 12386/2013)

As doses referidas são indicativas.
Produto aprovado para agricultura biológica. Resíduo zero. Não produz resistências.

Hortícolas

Geral

Fruteiras

Vinha

Morango e
Framboesa

Ornamentais

DOSES DE APLICAÇÃO

Pode ser aplicado em qualquer
momento do ciclo cultural.
Aplicar ao aparecimento dos
primeiros sintomas ou quando
as condições climáticas forem
favoráveis ao desenvolvimento
da doença

Preventivos e curativos

Mildio (Phytophthora infestans), 
Alternariose (Alternaria solani),
Oídios (Erysiphe cichoracearum,
Podosphaera xanthii, Sphaerotheca 
fuliginea), Septoriose (Septoria lycopersici), 
Fungos da raíz (Pythium sp.)

0,2 a 0,3 3 0

Tratamento Concentração
máxima (l/100 l)

Dose máxima por
tratamento (l/ha) Aplicação Intervalo de

segurança (dias)

Podridão cinzenta (Botrytis cinerea),
Oidio (Podosphaera aphanis),
Míldio (Phytophthora fragariae) e
Antracnose (Colletotrichum acutatum)

0

Qualquer momento do ciclo 
cultural0,225

0,225

1

Qualquer momento do ciclo 
cultural

Qualquer momento do ciclo 
cultural

0,6

Pedrado (Venturia inaequalis),
Oídio (Podosphaera leucotricha),
Lepra (Taphrina deformans) 

00,2

Aplicar desde as pontas
verdes (BBCH 53) até à queda 
das pétalas (BBCH 67).
Realizar 2-6 aplicações com 
intervalos de 7 dias

2

No geral: 0 
Tomate, curgete 
e pepino: 15

Mildio (Plasmopara viticola),
Oídio (Erysiphe necator) 00,2

Aplicar desde a saída das folhas 
(BBCH 10) até aos botões florais 
separados (BBCH 57).
Realizar 2-6 aplicações com 
intervalos de 7 dias

0,6

Mancha negra da rosa (Marssonia sp.), 
Ferrugem (Phragmidium mucronatum), 
Doenças das folhas, Moniliose,
Oídio e Mildio

-0,3 0,6
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