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                                           REDIX FLOW 
                                                              150 mL / 1 L / 5 L 

 
 
 
A QUALIDADE CULTIVA-SE 
 
Formulação: Suspensão concentrada com 500 g/l ou 43,5 % (p/p) de iprodiona 
Grupo químico: Dicarboximidas 
AV nº 0275 
 
 
Classificação DPD: Classificação CLP: ATENÇÃO 
Nocivo; Perigoso para o ambiente  

 

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

 
 
Características 
O REDIX FLOW é detentor de actividade curativa e preventiva sobre um largo espectro de doenças, tais como 
Podridão cinzenta, Esclerotinia e Moniliose. Interfere na síntese da membrana celular do patogénico, inibindo 
a síntese de lípidos e incorporação de hidratos de carbono na constituição celular. Impede a germinação dos 
conídeos, inibe o alongamento do tubo germinativo, bloqueia o desenvolvimento do micélio e impede a 
formação de novos conidióforos. Detém ação de contacto com alguma capacidade de penetração nos tecidos. 
 
 
Condições de Aplicação 

CULTURA DOENÇA CONCENTRAÇÃO APLICAÇÃO IS 

VINHA 
Podridão dos 

cachos (Botrytis 
cinerea)  

150 ml/hl (1,5 L/ha 
em pleno 

desenvolvimento 
vegetativo) 

Tratar à floração-alimpa e ao pintor. Em condições 
muito favoráveis poderão efectuar-se aplicações ao 
fecho dos cachos e 3-4 semanas antes da vindima. 
Realizar no máximo 1 a 2 aplicações com este 
fungicida ou outro contendo dicarboximidas, não 
excedendo metade do número total de tratamentos 
anti-botritis. 

21 dias 

ALFACE  
(AR LIVRE) 

Podridão 
cinzenta 
(Botrytis 

cinerea) e 
Esclerotinia 
(Sclerotinia 

sclerotiorum) 

150 ml/hl 

Realizar as aplicações desde a emergência ou após 
a crise de transplantação, em condições favoráveis 
ao desenvolvimento das doenças. O produto tem 
uma persistência biológica de 10-12 dias para 
podridão cinzenta e 8-12 dias para a esclerotinia. 
Realizar no máximo 3 aplicações, no conjunto das 
doenças, com este fungicida ou outro contendo 
dicarboximidas. 

21 dias 
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CULTURA DOENÇA CONCENTRAÇÃO APLICAÇÃO IS 

TOMATEIRO 
(ESTUFA) 

Podridão dos 
frutos (Botrytis 

cinerea) 
150 ml/hl 

Realizar as aplicações desde o início da floração, 
enquanto as condições forem favoráveis à 
doença. A persistência biológica é de 10-12 dias. 
Realizar no máximo 3 aplicações com este 
fungicida ou outro contendo dicarboximidas, 
não excedendo metade do número total de 
tratamentos anti-botritis. 

3 dias 

PESSEGUEIRO E 
DAMASQUEIRO 

Moniliose 
(Monilia laxa e 

Monilia 
fructigena) 

150 ml/hl (1,5 L/ha 
em pleno 

desenvolvimento 
vegetativo) 

Realizar um tratamento à floração e outro 
próximo da colheita, respeitando o intervalo de 
segurança. Realizar no máximo 2 tratamentos 
anuais com este ou outro fungicida do grupo das 
dicarboximidas. 

3 dias 

 
 
Usos Menores 

CULTURA DOENÇA CONCENTRAÇÃO 

COUVE-BRÓCOLO (Brassica oleracea var italica) 
e COUVE-FLOR (Brassica oleracea var botrytis) 

Esclerotinia (Sclerotinia sp) 150 ml/hl 

 
 
 
LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
iprodiona – 0,1 em couve-brócolo e couve-flor; 3 em pêssego e damasco; 10 em uva e 15 em morango. 

 

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.  


