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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.

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)

Bioestimulação e prevenção de agentes fitopatogénicos: 0,2 a 0,3 l/100l 
Tratamento curativo: 0,3 a 0,5 l/100 l
Tratamento de sementes: 0,5 a 2 ml/l
Aplicar via foliar ou radicular ao aparecimento dos primeiros sintomas ou quando as condições climáticas forem
favoráveis ao desenvolvimento da doença.

Culturas: hortícolas em geral, especiarias e ervas aromáticas; batata; pepino; tomate; pequenos frutos (morango, 
framboesa, mirtilos, etc); fruteiras; vinha; cereais, forragens e pastagens; ornamentais; tratamento de sementes.

Efeito
preventivo
Sem resíduos

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:

DOSES DE APLICAÇÃO INDICATIVAS




