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M ILTR IP LO  

                            4 0 0  g  / 5  Kg                                             

 

 

 
O PENETRANTE DE REFERÊNCIA 
 
Formulação: Pó molhável com 3% (p/p) de cimoxanil, 12,5% (p/p) de folpete e 12,5% (p/p) de mancozebe 
Grupo químico: Acetamida, ftalimida e ditiocarbamato  
APV: 3704 
Classificação Toxicológica: Nocivo; Perigoso para o ambiente 
 
 
Classificação DPD: Classificação CLP: ATENÇÃO 
Nocivo; 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 
cimoxanil, folpete e mancozebe), 9, III, 3 (E) 
 
 
 
Características 
O MILTRIPLO é um fungicida orgânico misto, penetrante, com acção preventiva e curativa, que associa três 
fungicidas dotados de diferentes modos de acção: Preventivo, Curativo e Anti-esporulante.  
Apresenta uma rápida penetração nas plantas, boa resistência à lavagem e uma redistribuição homogénea no 
interior das plantas.  
Activo sobre todos os estados de desenvolvimento do fungo com boa persistência de acção. 
 
Condições de Aplicação 

CULTURA DOENÇA CONCENTRAÇÃO APLICAÇÃO IS 

VIDEIRA DE 
UVAS PARA 

VINIFICAÇÃO 
Míldio 400 g/hL 

Seguir as indicações do Serviço de Avisos. Na 
ausência deste iniciar os tratamentos a partir do 
estado de 7 folhas, logo que surjam os primeiros 
focos de míldio na região, ou quando as condições 
climáticas forem favoráveis ao míldio. A 
persistência biológica do produto é de 12 dias, 
sendo reduzida para 7-8 dias em condições de 
chuva e no período de maiores crescimentos da 
planta. 

56 dias 

BATATEIRA Míldio 400 g/hL 

Efectuar os tratamentos quando o tempo decorrer 
húmido ou chuvoso. A persistência biológica do 
produto é de 10 dias, sendo reduzida para 7 dias 
em condições de chuva. Não ultrapassar os três 
tratamentos com produtos que contenham 
folpete por campanha. 

7 dias 

 
 



 ® Marca Registada SELECTIS S.A 
  MILTRIPLO – V2 

 
 
 

CULTURA DOENÇA CONCENTRAÇÃO APLICAÇÃO IS 

TOMATEIRO Míldio 400 g/hL 

Aplicar no viveiro e após a transplantação, sempre 
que o tempo decorra húmido e chuvoso. A 
persistência biológica do produto é de 10 dias.  

No caso do tomateiro ao ar livre, não fazer mais de 
quatro tratamentos com produtos que contenham 
folpete. No caso do tomateiro em estufa não fazer 
mais de três tratamentos com produtos que 
contenham folpete, no mesmo ciclo vegetativo. 

7 dias (ar livre, 
produção para 
consumo em 

fresco); 28 dias (ar 
livre, produção 

com fins 
industriaias); Não 
aplicar em estufa 

 
 
LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
cimoxanil – 0,05 em batata; 0,2 em tomate e uva. folpete – 0,1 em batata; 3 em tomate; 10 em uva para 

vinificação. mancozebe – 5 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.  


