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                             ZETYL COMBI 

                                                       300 g / 12 Kg 

 
 
A COMBINAÇÃO SISTÉMICA CONTRA O MÍLDIO 
 
Formulação: Pó molhável com 25% (p/p) de folpete e 46,6% (p/p) de fosetil (na forma de sal de alumínio) 
correspondendo a 50% (p/p) de fosetil-AL 
Grupo químico: Ftalimida e organometálico com alumínio              
AV: 0759 
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 folpete 
e fosetil-alumínio), 9, III, 3 (E) 

 
Características 
Cerca de 30 minutos após a aplicação, o Zetyl Combi já se encontra no interior da planta. 
Detém ação preventiva e curativa, inibindo a germinação dos esporos e bloqueando o desenvolvimento do 
micélio, mediante o estímulo dos mecanismos de defesa das plantas. 
É um fungicida anti-míldio com sistemia completa com movimento ascendente e descendente. 
O seu sinergismo resultante da mistura do fosetil-alumínio com folpete, traduz-se numa acção preventiva 
reforçada e eficácia acrescida. Em conformidade com as suas características sistémicas, Zetyl Combi protege os 
tecidos da videira que vão sendo formados, entre dois tratamentos. Possui ainda uma acção secundária contra a 
podridão dos cachos (Botrytis cinerea). 
 
Condições de Aplicação 

CULTURA DOENÇA CONC. APLICAÇÃO IS 

VIDEIRA DE 
UVAS PARA 

VINIFICAÇÃO 

Míldio 
(Plasmopara 

viticola) 

300 g/hl 
(3kg/ha)  

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de 

Avisos Agrícolas. Na falta deste iniciar os tratamentos logo após o 

aparecimento dos primeiros focos na região. Na sua ausência 

realizar o 1º tratamento no estado 7-8 folhas. Os tratamentos 

seguintes deverão ser realizados enquanto as condições 

meteorológicas favorecerem o desenvolvimento da doença. 

Utilizar a dose máxima 3kg/ha na altura da plena vegetação. A 

persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias. Não realizar 

mais de 3 tratamentos por ciclo cultural. Volume de calda a 

utilizar: 1000 L/ha. 

42 dias 

 
LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
fosetil-alumínio – 10 em uva para vinificação. 

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.  


