
O Cent-7 é absorvido pelas radículas das infestantes inibindo os seus primeiros estados de desenvolvimento. Provoca 
o entumescimento das zonas meristemáticas, seguida de necrose e norte das infestantes. Actua principalmente por inibição 
da síntese proteica nas plantas.

Infestantes susceptíveis
Pampilho-das-searas ( Chrysanthemum segetum ), erva-moleirinha ( Fumaria of�cinalis ), junco-dos sapos ( Juncus bufonius ), 
lâmio-roxo ( Lamium purpureum ), patalôco ( Ranunculus arvensis ), saramago ( Raphanus raphanistrum ), mostarda-dos-campos 
(Sinapis arvensis ), morugem-branca ( Stellaria media ), amor-perfeito-bravo ( Viola arvensis ), esparguta ( Spergula arvensis ), 
urtiga-menor ( Urtica urens), papoila-das-searas ( Papaver rhoeas), verónicas ( Veronica spp.).

Infestantes moderadamente susceptíveis
Sempre-noiva ( Polygonum aviculare ), erva-pessegueira ( Polygonum persicaria ).

Infestantes resistentes
Todas as gramíneas e ainda agulha-do-pastor ( Scandix pecten-veneris ), amor-de-hortelão ( Galium aparine ), cardo-das-vinhas 
(Cirsium arvense) e outras vivazes.

Modo de preparação da calda
No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária.
Agitar bem a embalagem até o produto �carhomogéneo. Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um 
pouco de água, e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de 
água, agitando sempre.

Modo de aplicação
Calcule previamente o débito do material de aplicação.
Não utilizar atomizadores na aplicação do produto.
Após a aplicação do herbicida, lavar o material com água e detergente.
Durante a armazenagem manter o produto em lugar seco e fresco.

ADVERTÊNCIA: As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos 
estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que estão fora do nosso 
domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, resistências, etc.). A empresa garante 
a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de e�cácia 
toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.
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PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

 ATENÇÃO
- Ficha de segurança fornecida a pedido (EUH210).
- Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar 

uma reação alérgica (EUH208).
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com 

efeitos duradouros (H410).
- Não respirar a nuvem de pulverização (P260). 

- Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa (P262).
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto (P270).
- Recolher o produto derramado (P391).
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos 

perigosos (P501).

- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem (SP1).  
- Em pomares de macieira e pereira, para proteção dos organismos 

aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 m em relação às 
águas de superfície (SPe3).

- Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos 
agrícolas adjacentes a águas de superfície (Spe3).

- No caso de aplicações aéreas tomar em consideração os aspetos 
inerentes a esta técnica de aplicação, de modo a não contaminar as 
zonas circunvizinhas da área a tratar (SPePT3).

Tratamento de emergência: 
- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo 

(P101).
- EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE 

INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico (P301+P310).

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS, TELEF: 808 250 143

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, 
fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, 
devendo estes serem entregues num centro de 
recepção Valor�to; as águas de lavagem deverão ser 
usadas na preparação da calda

Suspensão concentrada (SC)

com 125 g/l ou 12,1% (p/p) de isoxabena

Herbicida residual para controlar dicotiledóneas anuais 
nas culturas dos cereais, vinha, macieira e pereira

Data de fabrico e lote: ver embalagem
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Cent-7
®

HERBICIDA

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, 
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO
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® Marca da The Dow Chemical Company (“Dow”) ou de uma companhia subsidiária da Dow. 

®O Cent-7  é um herbicida de absorção radicular, indicado para controlar dicotiledóneas anuais nas seguintes culturas:

Cultura Dose / ha 
AplicaçõesProduto Calda 

Trigo
Cevada
Aveia

Centeio
Triticale

1 l
400 l

a
800 l

400 l
a

800 l

6 a 8 l
Vinha

Macieira
Pereira

- A partir da plantação e durante o repouso vegetativo das culturas.
- Em pré-emergência das infestantes.
- O terreno deve estar limpo de infestantes, bem preparado, sem torrões e se possível 

com alguma humidade.

- Em pré-emergência das culturas.
- A aplicação deve ser feita a seguir à sementeira, normalmente 4-5 dias após esta.
- O terreno deve estar bem preparado, sem torrões com humidade à superfície e a 

semente bem enterrada. Em caso de aplicação por via aérea, a dose de calda é de 
50-100 litros/hectare.


