
 ® Marca Registada SELECTIS S.A   SELECTANE – V1 

                                                                                             

                                               SELECTANE 
                                                              48 mL / 1 L 

 
 
 
Formulação: Concentrado para emulsão com 125 g/l ou 13,5% (p/p) de miclobutanil 
Grupo químico: Azol 
APV: 3910 
 
Classificação DPD: Classificação CLP: PERIGO 
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 
miclobutanil), 9, III, 3 (E) 

 
 
Características 
O Selectane é um fungicida sistémico, que actua como inibidor da demetilação – DMI, com actividade 
preventiva e curativa para o combate do oídio da videira e morangueiro, e oídio e ferrugem da roseira. 
 
Condições de Aplicação 

CULTURA DOENÇA CONCENTRAÇÃO APLICAÇÃO IS 

VIDEIRA Oídio 

 
 
 
16-24 ml/hl  
(até à floração)  
 
24 ml/hl 
(após a floração) 

Caso exista, realizar os tratamentos de acordo com o Serviço de 
Avisos. Preventivamente na falta deste, iniciar as aplicações no 
estado de cachos visíveis, e continuar até ao fecho dos cachos. A 
persistência biológica do produto é de 14 dias. As aplicações 
realizadas a partir do bago de chumbo deverão dirigir-se aos 
cachos para uma melhor protecção. O número máximo de 
tratamentos admitidos com este fungicida, ou outro do grupo dos 
DMI deverá ser de 3, posicionados até ao fecho dos cachos, 
devendo os restantes ser efectuados com produtos de diferente 
modo de acção, por exemplo FLOR DE OURO. Após a floração, em 
castas sensíveis ao oídio usar sempre a concentração de 24 ml/hl. 

21 dias 

MORANGUEIRO 
(ar livre) 

Oídio 50 ml/hl 

A persistência biológica do produto é de 10-14 dias, em função 
da pressão da doença, sensibilidade da planta, crescimento da 
cultura e condições climáticas. Em tratamentos curativos, 
efectuar 2 tratamentos com 7 dias de intervalo, molhando muito 
bem a vegetação. Alternar com fungicidas com outro modo de 
acção. 

3 dias 

ROSEIRA 
Oídio e 

ferrugem 
70 ml/hl 

Os tratamentos devem ser realizados com carácter preventivo. A 
persistência biológica do produto é de 10-14 dias, mas pode 
diminuir para 10 dias quando as condições se apresentarem 
favoráveis ao desenvolvimento da doença ou as cultivares forem 
mais sensíveis. Antes e se realizar uma aplicação deve-se fazer 
previamente um teste de selectividade. 

_ 

 
LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
miclobutanil  - 1 em morango e uva. 
 
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. 


