
FUNGICIDA COM TRIPLA ACÇÃO: 
TRANSLAMINAR, SISTEMIA OPTIMIZADA 
E EFEITO DE VAPOR COM EXCELENTE 
PROTECÇÃO

Impact® Evo
Fungicida



Características diferenciais de valor
Devido às propriedades físico-químicas específicas 
da substância activa (solubilidade, baixo coeficien-
te de partição, massa molecular,...), observam-se 
as seguintes características no produto:

Rápida absorção, a qual confere proteção 
imediata e boa resistência à lavagem pela 
chuva.

Rápido movimento dentro da planta 
através do xilema, para proteção 
duradoura.

Alta capacidade de redistribuição para 
áreas não cobertas por pulverização ou 
em fase de crescimento. Protege os 
órgãos em formação durante a fase de 
crescimento activo.

Precauções biológicas
Para evitar a ocorrência de fenómenos de resistência 
respeitar as doses indicadas rótulo e alternar a apli-
cação deste produto com produtos que possuam dife-
rente modo de ação.

Excelente seletividade
Apresenta excelente seletividade para as culturas au-
torizadas, e de acordo com as instruções do rótulo.

Qualidade do vinho
Os testes realizados em várias castas de videira confir-
maram que o Impact® Evo não interfere nos proces-
sos de fermentação do mosto ou nas qualidades orga-
nolépticas, olfativas e de sabor dos vinhos, mostos e 
bebidas espirituosas.

Impact® Evo
A proteção mais uniforme e consistente
para uma eficácia de alto nível

TRIPLA ACÇÃO

O Impact® Evo é um fungicida sistémico com ação pre-
ventiva, curativa e erradicante. Encontra-se autorizado 
para combater pedrado e oídio em macieira e pereira e 
oídio em pessegueiro, videira, morangueiro, tomateiro, 
beringela e pimenteiro e oídio, ferrugem, septoriose,  
helmintosporiose e rincosporiose em cevada e trigo. 

Apresenta elevada eficácia e persistência de acção con-
tra todas as espécies de oídio, interrompendo o desen-
volvimento do micélio e protegendo a cultura.

O Impact® Evo pertence à família dos triazóis. O seu 
modo de acção consiste em interferir na biossíntese do 
ergoesterol, inibindo a demetilação dos esteróis. Este 
processo provoca a ruptura da parede celular e inibição 
do crescimento do fungos. É absorvido pelas partes 
verdes da planta, incluindo as folhas e transportado 
acropetamente pelo xilema até às folhas e meriste-
mas.O Impact® Evo é um fungicida com ação PRE-
VENTIVA, criando uma barreira que protege contra a 
instalação da doença, CURATIVO, impede o desenvol-
vimento da infecção e ERRADICANTE, interrompe a 
infecção quando a planta já apresenta sintomas visíveis.

Graças à sua alta atividade sistémica, protege os novos 
desenvolvimentos vegetativos (folhas, gomos, cachos ...) 
e partes não tratadas diretamente durante a aplicação.

COMPOSIÇÃO Flutriafol 125 g/L

FAMILIA QUÍMICA Triazóis

GRUPO F.R.A.C. 03

FORMULAÇÃO Suspensão concentrada (SC)

Nº DE AUTORIZAÇÃO
DE VENDA 1.437

TIPO DE ATIVIDADE Fungicida preventivo e curativo

F.R.A.C.: Comité para a Prevenção da Resistência aos Fungicidas.

SISTEMIA 
OPTIMIZADA

O triazol mais 
sistémico 

do mercado

PROTEÇÃO 
UNIFORME E 

CONSISTENTE PARA 
EFICIÊNCIA DE ALTO 

NÍVEL

Atividade sistémica: 
acrópeta via xilema 

facilita a proteção de 
folhas e cachos em 

crescimento e partes 
não cobertas por 

pulverização.

2

Atividade por acção 
de vapor: 

complementar a partir 
dos pontos de impacto 

das gotas de 
pulverização.

3

Atividade 
translaminar: 

capacidade de atravessar 
a folha de baixo para 

cima e vice-versa, 
favorecendo a 

capacidade curativa 
(efeito STOP).

1

Alta persistência 
protegendo 

os órgãos durante 
a formação e 

desenvolvimento

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. 
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto 
antes de o utilizar.

IS
dias

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

MACIEIRA E PEREIRA
Pedrado (Venturia inaequalis, 
Venturia pyrina) e Oídio 
(Podosphaera leucotricha)

15-25 mL/hL
Max. 0,25 L/ha 800 a 1500 L/ha 2 21

PESSEGUEIRO Oídio (Podosphaera pannosa) 15-25 mL/hL
Max. 0,25 L/ha 800 a 1500 L/ha 2 7

VIDEIRA (só vinificação) Oídio (Erysiphe necator) 50-75 mL/hL
Max. 0,5 L/ha 400 a 1000 L/ha 1 21

MORANGUEIRO (ar livre) Oídio (Podosphaera macularis) 50-75 mL/hL
Max. 0,5 L/ha 600 a 1000 L/ha 2 3

TOMATEIRO, BERINGELA 
E PIMENTEIRO 
(ar livre e estufa)

Oídio (Leveillula taurica) 75 mL/hL
0,75 L/ha 1000 L/ha 2 3

CULTURA DOENÇCAS DOSE VOLUME DE CALDA
Nº APLICAÇÕES 

CAMPANHA
INTERVALO

DE SEGURANÇA

Se você precisar de informações sobre a classificação do 
produto, bem como os pictogramas, indicações de peri-
go e instruções de precaução, solicitamos que você con-
sulte a página de registro do produto ou o rótulo.



SERVAGRONIS - PRODUTOS PARA A AGRICULTURA, LDA.
Avenida do Atlântico, nº16, 14º piso, escritório 8

1990-019 LISBOA, Portugal
E-mail: geral@servagronis.pt

Telf: +351 912198463 / +351 919804474

Visite nosso canal
Pº de la Castellana, 257 - 5º

28046 MADRID

+34-91 553 01 04
www.fmcagro.es

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.  
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

A Impact® Evo é uma marca registada da FMC Corporation e / ou das suas empresas afiliadas.

Impact® Evo
Fungicida anti-oídio com 
ação preventiva e curativa
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Impact® Evo: vantagens e benefícios

CARACTERÍSTICAS VANTAGENS / BENEFÍCIOS

l	Formulação líquida     
(suspensão concentrada - SC).

› Dosificação fácil.
› Comodidade e facilidade de utilização.

l	Ação tripla: sistémico, translaminar e acção 
de vapor complementar.

› Acção preventiva, curativa e erradicante.
› Excelente proteção.

l	O triazol mais sistémico com excelente 
mobilidade.

› Protege folhas e órgãos durante a fase
 de formação e crescimento.

l	Absorção rápida.
l Óptima redistribuição.

› Proteção rápida e duradoura das culturas.
› Boa resistência à lavagem pela chuva.

l	Proteção eficaz durante a atividade vegetativa 
(floração / vingamento).

› Fruta saudável.
› Colheita de qualidade.

l	Excelente eficácia no controle do oídio. › Rentabilidade.

l	Excelente seletividade. › Não interfere no desenvolvimento normal
 das culturas.

l	Não interfere com os processos de 
fermentação do mosto ou com as qualidades 
organolépticas do vinho.

› Qualidade do vinho, mosto e bebidas espirituosas.

l	Rótulo diversificado (videira, pomóideas, 
prunóideas, solanáceas, morango, cereais). › Versatilidade (uso em várias culturas).

l	Bom perfil ambiental.
l Compatível com insetos auxiliares e abelhas 

› Formulação para  o futuro.
› Compatível com programas de produção integrada.

Impact® Evo


