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                           MANCOZEBE Selectis 
                                                              250 g / 25 Kg 

 
 
Formulação: Pó molhável com 80% (p/p) de mancozebe. 
Grupo químico: ditiocarbamato 
AV nº 0599 
 

 
Classificação DPD: Classificação CLP: ATENÇÃO 
Irritante; Perigoso para o ambiente  

 

Classificação ADR: UN 3077 
Documento de Transporte - UN 3077, MATÉRIA PERIGOSA DO 
PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, 
SÓLIDA, N.S.A., (Contém mancozebe), 9, III, 3 (E) 

 
 
Características 
O Mancozebe Selectis apresenta elevada eficácia preventiva nas culturas da videira, batateira, tomateiro, 
macieira, pereira e batateira. 
 
 
Condições de Aplicação 

CULTURA DOENÇA CONCENTRAÇÃO APLICAÇÃO IS 

VIDEIRA  
Míldio 

(Plasmopora 
viticola) 

200 g/hL ou  
2 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço 
Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste 
iniciar os tratamentos imediatamente após o 
aparecimento dos primeiros focos na região ou 
no estado de 7-8 folhas até ao fecho dos cachos. 
O produto possui uma persistência biológica de 
7 a 12 dias. 

28 dias. O 
número máximo 
de tratamentos 
na cultura da 
videira é de 4 no 
conjunto das 
doenças e por 
época cultural, 
com este ou 
outro fungicida 
dos grupos dos 
ditiocarbamatos. 

VIDEIRA  
Podridão negra 

(Guignardia 
bidwelli) 

200 g/hL ou  
2 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço 
Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste 
iniciar os tratamentos imediatamente após o 
aparecimento dos primeiros focos na região até 
ao fecho dos cachos. O produto possui uma 
persistência biológica de 7 a 12 dias.  

MACIEIRA 
E PEREIRA  

Pedrado 
(Venturia 

inaequalis, 
Venturia pyrina) 

200 g/hL ou  
2 kg/ha 

Tratar de acordo com o Serviço Nacional de 
Avisos Agrícolas. Na falta deste tratar entre o 
estado de botão branco ou rosa e antes do início 
da maturação dos frutos. Durante a floração 
tratar apenas variedades em que aquela se 
prolongue ou quando as condições climáticas o 
justifiquem. A persistência biológica do produto 
na ausência da chuva é de 7 a 10 dias, 
dependendo dos crescimentos. Realizar no 
máximo 4 tratamentos por cultura com este 
produto ou outro do grupo dos ditiocarbamatos. 

28 dias 
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CULTURA DOENÇA CONCENTRAÇÃO APLICAÇÃO IS 

TOMATEIRO 
(ar livre) 

Míldio 
(Phytophthora 

infestans) e 
Alternariariose 

(Alternaria solani) 

200 g/hL ou 2 
kg/ha 

Iniciar os tratamentos após a transplantação. A 
persistência biológica do produto é de 7 a 10 
dias. Consultar a indústria transformadora antes 
de usar o produto em tomate cuja produção se 
destina a processamento industria. O número 
máximo de tratamentos na cultura do tomateiro 
é de 5, no conjunto das doenças e por época 
cultural, com este ou outro fungicida dos grupos 
dos ditiocarbamatos. 

3 dias 

BATATEIRA 

Míldio 
(Phytophthora 

infestans) e 
Alternariose 

(Alternaria solani) 

200 g/hL ou 2,0 
kg/ha 

Iniciar os tratamentos quando as plantas atinjam 
20 a 30 cm ou quando a folhagem se toca na 
linha e se verifiquem temperaturas superiores a 
10ºC e humidades relativas elevadas. A 
persistência biológica do produto é de 7 a 10 
dias. Usando o intervalo mais curto em 
condições de maior pressão da doença e no 
período de crescimento ativo da cultura. O 
número máximo de tratamentos na cultura da 
batateira é de 8, no conjunto das doenças e por 
época cultural, com este ou outro fungicida dos 
grupos dos ditiocarbamatos. 

7 dias 

 
 
Nota: Não ultrapassar o número máximo de aplicações indicado para a cultura em causa, com esta substância activa ou outra 
do grupo dos ditiocarbamos (metirame, propinebe, tirame ou zirame), excepto em macieira e em pereira em que o número 
máximo de aplicações permitido é de 4. 

 
 
LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
mancozebe – 5 em maçã, pêra e em uva; 0,3 em batata e 3 em tomate. 
 
 
Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecção Integrada emitidas pela 
DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


