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FORMULAÇÃO /COMPOSIÇÃO 
 

 Solução concentrada (SL) com 200 g/L ou 17,59% (p/p) de imidaclopride  

 Grupo químico: Cloronicotinilo 

 

CARATERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO 

 

Centauro® é um insecticida sistémico com acção translaminar, que actua por contacto e 

ingestão. A sua acção manifesta-se ao nível do sistema nervoso dos insectos, com 

activação e posterior bloqueio dos impulsos nervosos (nos receptores acetilcolínicos pós-

sinápticos) provocando a sua morte. 

Centauro®tem um efeito de choque associado a uma boa persistência de acção.  

Centauro® apresenta elevada eficácia no combate a insectos picadores-sugadores 

(afídeos, moscas brancas e cicadelídeos), a lagartas mineiras das culturas para as quais 

está autorizado, assim como no combate do escaravelho da batateira. 

Centauro® é um larvicida, de um modo geral, deve ser aplicado logo que se detectem as 

formas móveis (larvas) dos insectos.  

Centauro®, devido à acção sistémica ascendente do imidaclopride, protege os rebentos 

em crescimento, incluindo os tecidos que se formam depois da aplicação, e apresenta 

uma excelente eficácia sobre pragas que atacam as zonas de crescimento das plantas 

tais como, por exemplo, afídeos e lagartas mineiras dos citrinos. 

 
FINALIDADES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

Centauro® é um insecticida indicado para combater em pulverização (alto volume) as 

seguintes pragas nas concentrações e nas culturas indicadas: 

CULTURA PRAGA 
CONC 
mL/hL 

DOSE 
mL/ha 

RECOMENDAÇÕES 

DE APLICAÇÃO 

IS 
(dias) 

Batata  Escaravelho 
(Leptinotarsa decemlineata) 

75 750 
Aplicar ao início do ataque da praga. 

Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo 
cultural. 

21 

Cerejeira 
Afídeos  

(Myzus cerasi 
50 50 

Aplicar após a floração. Realizar no 
máximo 2 aplicações por ciclo cultural. 

21 

Citrinos 

Mineira das folhas dos 
rebentos  

(Phylocnistis citrella) 

 

 

50 500 

Aplicar após a floração. Se necessário 
repetir a aplicação com 14 a 21 dias de 

intervalo. Realizar no máximo 2 aplicações 
por ciclo cultural. 

 

14 
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Mosca branca dos 
citrinos  

(Aleurotrixus floccosus) 

Aplicar após a floração. Se necessário 
repetir a aplicação com 21 dias de 

intervalo. Realizar no máximo 2 aplicações 
por ciclo cultural.  

Macieira  

Pereira 

Afídeos 

(Aphis spp., Myzus persicae, 
Macrosiphum euphorbiae) 

 

Larvas mineiras 
(Stigmella malella, Leucoptera 

malifoliella, Phyllonorycter 
spp.,Lyonetia clerkella) 

50 500 
Aplicar após a floração. Realizar no 

máximo 2 aplicações por ciclo cultural. 
14 

Meloeiro 
Afídeos 

 (Aphis gossypii, Myzus 
persicae) 

50 500 
Aplicar ao início do ataque da praga. 

Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo 
cultural. 

3 

Pereira  
Afídeos  

(Aphis spp., Dysaphis pyri) 
50 500 

Aplicar após a floração. Realizar no 
máximo 2 aplicações por ciclo cultural. 

14 

Pessegueiro 
Afídeos  

(Myzus persicae, 
Brachycaudus spp.) 

50 500 
Aplicar após a floração. Realizar no 

máximo 2 aplicações por ciclo cultural. 
14 

Pimenteiro 

Afídeos 
(Myzus persicae) 

 

Mosca branca 

(Bemisia tabaci, Trialeurodes 
vaporariorum) 

50 500 
Aplicar após a floração. Realizar no 

máximo 2 aplicações por ciclo cultural. 
3 

Tomate 

Afídeos  

(Macrosiphum euphorbiae, 

Myzus persicae) 

Mosca branca  
Bemisia tabaci, Trialeurodes 

vaporariorum) 

50 500 
Aplicar ao início do ataque da praga. 

Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo 
cultural. 

3 

Tabaco 
Afídeos  

(Myzus persicae) 
50 500 

Aplicar ao início do ataque da praga. 
Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo 

cultural. 
14 

Videira 
Cicadela ou cigarrinha 

verde 
(Emposca spp)  

35 350 

Aplicar após a floração quando se 
contarem 100 larvas/100 folhas. A partir 

de julho, quando se contarem 50 
larvas/100 folhas. Realizar no máximo 2 

aplicações por ciclo cultural. 

14 

 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES           

 

Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto 

durante a floração das culturas. 

Não aplicar em limoeiros, pela sua floração contínua.  

O número máximo de aplicações de produtos com base em substâncias ativas do grupo dos 

neonicotinóides, não pode ser superior a duas para o total das finalidades, e por ciclo cultural.  

Alternar a aplicação deste produto com produtos de diferente modo de ação. 

 
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E ANBIENTAIS  

 

 Ficha de segurança fornecida a utilizadores profissionais;  

 Nocivo para organismos aquáticos com efeitos duradouros.  

 Manter fora do alcance das crianças;  

 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto;  
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 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos 

Informações suplementares:  

 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de 

utilização;  

 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. 

 Perigoso para aves 

 Perigoso para abelhas. Para protecção das abelhas e outros polinizadores, não aplicar 

este produto durante a floração das culturas 

Centro de Informação Antivenenos, Tel: 808 250 143. 
 

 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 

Autorização Comércio Paralelo nº 54/2014 
 

Embalagem: 50ml, 1l, 5l 
 

Classificação ADR: UN 3082 Documento Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE 
VISTA DO AMBIENTE, LIQUIDAS, N.S.A., (Contém imidaclopreide), 9, III, 3 (E) 
 
 

 
 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA 

EMBALAGEM 


