
Uma nova dimensão!

Características
∞ Formulação: Suspensão concentrada (SC)

∞ Composição: Ciazofamida 25 g/L  (grupo químico cianoimidazol - QiI) 
+ Dissódio Fosfanato < 25% (grupo químico etil fosfanato)

∞ Tipo de embalagens: 400 ml, 1 L e 10 L

Ação preventiva, anti-esporulante 

Proteção dos novos crescimentos - Sistemia

Superior proteção dos cachos

Resistente à lavagem

Ideal num programa de gestão 
de resistências

Seletivo para os principais auxiliares
da cultura - sem classificação toxicológica

Formulação liquida estável

Sem influencia na fermentação dos
mostos nem na qualidade do vinho

… a melhor opção

Porquê?

Belchim Crop Protection  Portugal
Rua da Oliveira, 37-2º  |   3080-074 Figueira da Foz
Tel./fax 233109482   |   www.belchim.pt

Uma nova dimensão!

PANTONE 653 C

PANTONE 361 C

PANTONE 363 C

Servagronis – Produtos para a agricultura, Lda.

Avenida do Atlântico, nº16, 14º piso, escritório 8  
|  1990-019 Lisboa, Portugal   |                                   
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Uma nova dimensão!

Sistemia - Proteção dos novos Crescimentos

A ciazofamida apresenta uma excelente capacidade de “redistribuição”  

nos órgãos da planta acompanhando o seu crescimento e desenvolvimento, 

assegurando assim a proteção dos novos crescimentos.

O efeito fungicida do Kenkio garante a proteção dos novos rebentos até  

12 a 14 dias, aliado a uma superior protecção dos cachos.

Época de aplicação
O Kenkio é uma solução flexível que pode ser utilizada mesmo durante a floração.

Modo de ação

Modo de ação - único

A ciazofamida pertencente a uma nova família
Ciazoimidazol - tem um modo de ação único:
atua na membrana mitocondrial interna 
provocando o bloqueio da respiração mito-
condrial do fungo (interrupção da atividade  
respiratória do fungo).

Vantagens do dissódio 
fosfanato

- facilita a penetração nos tecidos
- promove o efeito translaminar 
- dá o efeito sistémico ao Kenkio.

EFEITO “STOP” 
CURATIVO A 24-48 HORAS

AÇÃO
PREVENTIVA

AÇÃO
ANTI-ESPORULANTEAção preventiva

Elevada eficácia preventiva impedindo 
o desenvolvimento do tubo germinativo -
germinação dos esporos

Ação anti-esporulante

Kenkio impede a sobrevivência dos esporos e 
assegura uma superior protecção dos cachos.

Efeito “STOP” curativo 
a 24-48 horas

Kenkio bloqueia o desenvolvimento do micélio 
tendo um efeito curativo quando aplicado  
24 a 48 h após a infecção.

Efeito sobre os auxiliares
O Kenkio demonstrou ser selectivo para os principais auxiliares

presentes na cultura da vinha, classificação OILB - inofensivo: 

Chrysoperla carnea (predador de insectos), Aphidius colemani (Parasita 

de afídeos), Typhlodromus piri (Predador de ácaros), Aleochara 

bilineata (Predador de dípteros).
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Dose - 4 l/ha (400 ml/hl)   
Pulverização a alto volume - 1000 L/ha.  

Aplicar o Kenkio com intervalos de 12 a 14 dias 

consoante a pressão do míldio.

Resistências Cruzadas 
Devido ao seu modo de ação a ciazofamida 

não apresenta nenhuma resistência cruzada 

(INRA Bordeaux).

O Kenkio torna-se o candidato ideal  

um programa de gestão de resistências no que 

diz respeito ao míldio da vinha.
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