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ESPECIFICAÇÕES 

Ingrediente Ativo 
 
Fósforo (P2O5) 
Potássio (K2O) 
 

%p/p 
 

25.4 
22.7 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUIMICAS 

pH: 6.0 – 8.0 a 20 °C Forma: Líquido Cor: 
Marrom 

Densidade: 1.40 – 1.44 
g/cm3 a 20 °C 

Não Corrosivo. 
Não Inflamável. 

PROPRIEDADES GERAIS 

Armazenamento: 
Conservar 
fechado em lugar 
fresco e seco.  

Ambiental: 
Não 
residual, de 
muito baixo 
impacto. 

Incompatibilidade: 
Evitar fortes agentes 
oxidantes e produtos que 
contenham Ca. 

Toxicidade: 
Ligeiramente 
Tóxico 

CULTIVO DOSE RECOMENDAÇÃO/OBSERVACÕES 

Solanáceas (Pimenta, Tomate, Tomate 
Mexicano ou Fisális, Pimentão, 
Berinjela) 

3 a 4 L/ha 
-Primeira aplicação depois do transplante. 
-2 a 3 aplicações durante o desenvolvimento vegetativo com intervalos de 10 a 15 
dias. 

Cucurbitáceas (Melancia, Melão, 
Abóbora, Pepino) 

3 a 4 L/ha 
-Primeira aplicação depois do transplante. 
-2 a 3 aplicações durante o desenvolvimento vegetativo com intervalos de 10 a 15 
dias. 

Crucíferas (Repolho, Brócolis, Couve-
Flor) 

3 a 4 L/ha 
-Primeira aplicação depois do transplante. 
-2 a 3 aplicações durante o desenvolvimento vegetativo com intervalos de 10 a 15 
dias. 

Hortaliças de bulbo:  3 a 4 L/ha 
-Primeira aplicação depois do transplante. 
-2 a 3 aplicações durante o desenvolvimento vegetativo com intervalos de 10 a 15 
dias. 

Frutas Vermelhas 0.5 a 2 L/ha -Desde o amarre do fruto até antes do período de cortes. 

Mamão 2 a 4 L/ha 
-Primeira aplicação depois do transplante e continuar a cada 10/15 dias com 
aplicações de 3 L/ha durante o desenvolvimento vegetativo. 

Frutas de Clima Temperado 3 a 5 L/ha -Iniciar as aplicações com a floração até o pintor (mudança de cor). 

Frutas Tropicais 3 a 5 L/ha 
-Aplicação na prefloração. 
-Aplicação no inicio do desenvolvimento do fruto. 
-3 a 4 semanas antes da colheita. 

O QUE FAZ? 
Previne o ataque e a incidência de doenças foliares e radiculares. 
 
COMO FAZ? 
ActiDefense® tem duplo modo de ação; por um lado contém 
fosfitos de potássio que induzem a biossíntese de fito alexinas para 
o cultivo, e por outro, contém ácidos ECCA Carboxy® do tipo 
aromático específicos, que induzem a atividade de proteínas 
relacionadas aos agentes patógenos; Aumenta a capacidade de 
defesa dos cultivos com um espectro de ação mais amplo em 
relação aos fosfitos tradicionais.  

BENEFÍCIOS 

• Previne perdas de rendimento devidas ao ataque de 
alguns patógenos no cultivo. 

• Diminui a incidência e severidade de algumas doenças. 

• Coadjuvante no restabelecimento da sanidade de plantas 
infestadas.  

• Favorece o enchimento de frutos já que aporta potássio e 
fósforo de fácil assimilação. 

 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Aplicação foliar  

Para preparar a solução de aspersão com água. 
Antes de usar, agite a embalagem e utilize um recipiente 
graduado para medir a quantidade a aplicar, colocando o produto 
em outro recipiente para pré-misturar. 

. Coloque o conteúdo do recipiente com a pré-mistura no 
reservatório da aspersora até a metade de sua capacidade ou 
volume de aspersão. Agite e complete o total do volume de 
aspersão. 

 
Nunca exceda a concentração de 2.5%.  
 
Aplicação no Solo 

Para preparar a solução de aspersão com água.  
Antes de usar, agite a embalagem e utilize um recipiente graduado para medir a 
quantidade a aplicar, colocando o produto em outro recipiente para pré-misturar. 

Coloque a solução obtida no tanque fertilizador contendo a metade do 
volume a injetar. Agite e complete o total do volume do tanque aplicando no 
sistema de irrigação no terceiro tempo de irrigamento do setor.  

 


