
FUNGICIDA EXCLUSIVO
COM CINCO FORMAS DE ATUAÇÃO COMPLEMENTARES

PARA A MÁXIMA PROTEÇÃO DO MÍLDIO

OXFORD
SABER UNIVERSAL!

VALOR

PERFIL

• Elevada proteção dos caules, folhas e novos crescimentos
• Modos de ação complementares para proteção da planta e controlo do fungo
• Elevada ação sistémica e translaminar 
• Atuação em todas as fases de desenvolvimento do Míldio
• Excelente atividade anti-esporulante, com redução do potencial de infeções secundárias
• Formulação líquida prática e mais segura
• Gestão de resistências
• Elevada persistência
• Resistência à lavagem

I-F-16Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Composição

Formulação

Finalidades

Dose hectare

N.º máximo de aplicações

Persistência

Intervalo de segurança

90 g/L de dimetomorfe + 419 g/L de propamocarbe

SC - Suspensão concentrada

Míldio da batateira (Phythophtora infestans) Míldio da alface (Bremia lactucae) 

2 L

3

10 - 12 dias

21 dias (batateira)  /  7 dias (alface)
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OXFORD é um fungicida inovador para as culturas da batateira e alface, onde 
a sinergia dos modos de ação das substâncias ativas dimetomorfe e propa-
mocarbe que se complementam, traduz uma elevada eficácia sobre o Míldio 
através de cinco formas de atuação: contacto; penetrante; translaminar; 
sistémico e anti-esporulante.

CARACTERÍSTICAS

OXFORD atua em todas as fases do ciclo de vida do Míldio com os seguintes modos de ação:
• Preventivo, evitando a germinação dos esporos (zoósporos) e formação do micélio sobre a 
epiderme (1) 
• Curativo, inibindo o desenvolvimento do micélio em crescimento ativo dentro dos tecidos 
atacados da planta, destruindo as hifas (2) 
• Anti-esporulante, impedindo a formação de novos esporos (3) e, no caso da batateira, conse-
quentes infeções secundárias com contaminação dos tubérculos. 

MODO DE AÇÃO

OXFORD atua no fungo a dois níveis: inibindo a formação da parede celular 
(através da limitação da produção da celulose que conduz à perda de estrutura do 
fungo) e alterando a permeabilidade da membrana celular (impedindo a síntese de 
fosfolípidos e ácidos gordos provocando a desintegração do fungo).

OXFORD com a sua formulação e através do complemento das duas substâncias 
ativas, proporciona ao agricultor uma maior eficácia no controlo da doença, já que 
permite intervir com sucesso em várias fases do ciclo de desenvolvimento do 
fungo. Segundo o FRAC (Fungicide Resistance Action Commitee), OXFORD reduz 
a probabilidade de aparecimento de estirpes resistentes destacando-se como um 
fungicida adequado para o controlo da doença no futuro. 
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Atividade Sistémica Atividade Traslaminar Distribuição nos tecidos

CONTACTO

PENETRANTE

TRANSLAMINAR

SISTÉMICO

ANTI-ESPORULANTE

OXFORD

PROTEÇÃO COMPLETA
FOLHAS E CAULES

Relativamente à proteção do Míldio, OXFORD obteve o índice máximo em todos os 
parâmetros estudados.

Na planta, OXFORD atua com ação superficial, translaminar e sistémica, sendo translo-
cado de forma ascendente no xilema, assegurando um excelente nível de proteção para 
os novos crescimentos. Esta forma de ação é muito mais vantajosa pelo facto de 
OXFORD apresentar uma persistência extremamente elevada.

OXFORD apresenta 5 formas de ação que se complementam:

A formulação evidencia as seguintes características:

• As substâncias ativas estão presentes como sólidos finamente distribuídos em pequenas partículas
• As partículas estão suspensas num meio aquoso com o auxílio de agentes dispersantes
• Não existe formação de sedimentos
• Estabilidade do produto na embalagem

Para o agricultor OXFORD exibe os seguintes benefícios:

• Eficácia
• Segurança
• Ausência de odores
• Menor irritação dermal e ocular
• Facilidade de utilização 

PROTEÇÃO DO MÍLDIO

FORMULAÇÃO

OXFORD é um fungicida para o controlo do Míldio da batateira e alface, resultado 
da ENHANCE TECHNOLOGY PROCESS, desenvolvido pela Sapec Agrobusiness, 
apresentando-se numa formulação exclusiva de duas substâncias ativas em 
suspensão concentrada (SC).  

A qualidade desta formulação resulta de um forte “know how” multidisciplinar que 
além de garantir um elevado nível de eficácia biológica com comprovada sinergia, 
extrai a máxima eficiência de cada uma das moléculas, sendo que garante 
também uma maior segurança e facilidade na utilização pelo agricultor. 

Resultados de ensaios em batateira e em alface, realizados em França, Itália, Espanha e 
Portugal, revelaram a eficácia de OXFORD no controlo do fungo.

Controlo de Míldio da Batateira Controlo de Míldio da Alface

OXFORD

Folhas

Novos Crescimentos

Caules

Preventivo

Curativo

Anti-esporulante

Reinfestação
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Ref. 3*

3
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0 - s/efeito  1 - baixa ação  2 - boa ação  3 - muito boa ação
* FONTE: Euroblight

100 %

OXFORD
2 L/ha

Ref. 1
1,6 L/ha

Ref. 3
2,5 L/ha

Ref. 2
2,2 kg/ha
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90
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100 %

OXFORD
2 L/ha

Ref. 2
2,5 L/ha

Ref. 1
2,2 kg/ha
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OXFORD deve ser aplicado a partir do momento em que existe risco de contaminação e durante a fase de maior cresci-
mento vegetativo. Ou seja, desde as primeiras folhas até à floração, no caso da batateira, ou até atingir o tamanho 
comercial, no caso da alface. No entanto, OXFORD deve ser integrado numa estratégia conjunta com outros produtos 
de diferentes modos de ação.

POSICIONAMENTO

11 13 15 17 41 43 47 49

OXFORD

15 23 27 31 35 43-52 62 81
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