
COMPOSIÇÃO Clomazona 30.74% ou 360 g/L

FAMILIA 
QUÍMICA

Isoxazolidinonas
(Inibidores da DOXP sintetase).

MECANISMO 
DE ACÇÃO

- Inibição da biosíntese de pigmentos 
  fotossintéticos tanto da clorofila como dos 
  carotenóides. Bloqueia a formação de 
  isoprenóides, precursores da clorofila.
- Mecanismo de acção único e diferente de outros               
  herbicidas autorizados no arroz.

GRUPO HRAC F4

MODO DE 
ACÇÃO

- Herbicida com actividade de pré-emergência e  
  pós-emergência precoce.
- Absorção pelas raízes e pelos meristemas  
  das infestantes.
- Actividade sistémica com translocação via xilema  
  e difusão para as folhas no sentido acropétalo.
- Sintomatologia típica sobre as infestantes:  
  branqueamento das partes verdes (folhas e  
  caules), seguidos de necrose.

FORMULAÇÃO Suspensão de cápsulas (CS)

CULTURA Arroz

EMBALAGEM 1 L

Nº AUTORIZAÇÃO 
DE VENDA 1360

H.R.A.C.: Comissão de Prevenção de Resistência a Herbicidasx.

FERRAMENTA EFICAZ PARA A 
GESTÃO DA RESISTÊNCIA NA 
CULTURA DO ARROZ

› O Centium® é um herbicida homologado para 
aplicação em pré-sementeira, pré-emergência 
(sementeira a seco) e em pós-emergência na 
cultura de arroz.

› Apresenta-se numa formulação inovadora micro 
encapsulada que facilita a actividade herbicida e 
torna-a mais respeitadora para o meio 
ambiente.

› Fornece um mecanismo de acção único, sendo 
uma ferramenta fundamental no manuseamento  
integrado de espécies resistentes na cultura. 

› O Centium®, dependendo do momento de 
aplicação, reduz e controla eficazmente as 
espécies como a Echinochloa (milhãs) ou a 
Leptochloa (milhã-peluda), entre outras, 
contribuindo decisivamente na estratégia de 
controlo de infestantes na cultura.

Centium®

Herbicida

A MELHOR ESCOLHA PARA UMA 
COLHEITA DE QUALIDADE
Centium®, uma nova solução para o controle antecipado 
das infestantes do arroz.

›



FMC Agricultural Solutions SAU
Pº de la Castellana, 257 - 5º

28046 MADRID (España)

0034+91 553 01 04
www.fmcagro.es

Centium®

Herbicida

Echinochloa oryzoides Leptochloa spp. Echinochloa oryzicola

Echinochloa hispidulaEchinochloa crus-galli

Espectro de actividade
O Centium® oferece um bom nível de eficácia sobre as dife-
rentes espécies sobre Echinochloa spp., independientemente 
de poderem mostrar resistência a outros modos de acção her-
bicida que não seja o Centium®.

Dentro do espectro das infestantes controladas pelo Centium® 
também estão incluídas :
● Espécies de Leptochloa.
● Algumas infestantes gramíneas que podem germinar na 

sementeira a seco (Setaria spp., Digitaria spp., Panicum spp., 
entre outras).

O Centium® controla eficazmente algumas infestantes de folha 
larga que podem germinar na sementeira a seco (Portulaca ole-
racea, Polygonum aviculare,... entre outras).

Modo de emprego
● Realizar uma única aplicação por estação mediante 

pulverização normal.
● Volume de calda recomendada: 300-800 L/ha.
● Utilizar um equipamento de aplicação calibrado e em bom 

estado que assegure uma correcta distribuição do herbicida 
sobre os campos de arroz.

● Aplique com pressões de trabalho de cerca de 3-4 
atmosferas. Evite tratar com dias de vento.

● Uma distância de segurança de 100 metros deve ser 
respeitada em relação a culturas vizinhas sensíveis, como 
vinhas e árvores fruteiras.

Formulação inovadora
● A FMC desenvolveu uma nova tecnologia de formulação 

patenteada (micro encapsulação) que retém a substância 
activa clomazona dentro de uma matriz de polímeros 
inseridos em cada uma das cápsulas.

● Após a aplicação do Centium®, a substância activa vai-se 
libertando progressivamente dependendo da humidade 
prolongando a sua eficácia e reduzindo a volatilidade.

Precauções:
H413
EUH208: Contém 1,2 benzisotiazol 3 (2H-ona). Pode provocar 
uma reação alérgica.

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

Intervalo de segurança: não aplicável.

› Pré sementeira
■ Aplicação em talhão não alagada:
 -  Efectuar o tratamento com o terreno       
    correctamente nivelado.
 - Após o tratamento proceder à inundação do talhão 
    de forma lenta e gradual e manter a água fechada 
     durante alguns dias.
 - Semear o arroz 4-5 dias após a aplicação.
■ Aplicação em talhão alagado:
 -  Efectuar o tratamento e não movimentar a água 
     durante alguns dias.
 - Semear o arroz 4-5 dias após a aplicação.

0.7-1 
L/ha

› Pré emergência (sementeira a seco)
 - Pré emergência da cultura e das infestantes.
 - Assegurar que o terreno esteja bem preparado.
 - Tratar preferivelmente sobre terreno húmido ou
     quando houver previsão de chuvas.

0.7 
L/ha

› Pós emergência 
 - Aplicar em pós emergência precoce (1-2 folhas) 
     da cultura.
 - Efectuar o tratamento em arrozais drenados.

0.5-0.7 
L/ha

APLICAÇÕES AUTORIZADAS, DOSES E INTERVALO DE SEGURANÇA

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

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