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                M ILTA N E
®
 M IC R O  W G  

                                          10  Kg  

 
FUNGICIDA DE CONTACTO MULTISÍTIO 
 
Formulação: Grânulos dispersíveis em água (WG) com 750 g/kg de mancozebe 
Grupo químico: Ditiocarbamatos 
AV: 1457 
 
Classificação ADR: UN 3077 Classificação CLP: ATENÇÃO 
Documento de Transporte - ADR/RID: UN 3077; MATÉRIA 
PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, SÓLIDA, N.S.A. 
(contém mancozebe); 9; III; (E) 

 
 
 
 
Características 
O MILTANE® MICRO WG é um fungicida Alquilenobis (ditiocarbamato), de superfície, com atividade preventiva. Inibe 
vários processos metabólicos, actuando em diversas enzimas (multisítio), indicado para o tratamento, entre 
outros, do míldio e escoriose da videira, míldios da batateira e tomateiro e pedrados da pereira e macieira. 
 
Condições de Aplicação 

CULTURA DOENÇA CONC./DOSE APLICAÇÃO IS 

VIDEIRA 

Míldio (Plasmopora 
viticola) e podridão-
negra (Guignardia 

bidwelli) 

210 g/hL, aplicando 
no máximo 2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional 
de Avisos Agrícolas. Na falta deste iniciar os tratamentos ao 
aparecimento dos primeiros sintomas, ou no estado 7-8 
folhas e sempre que existam condições favoráveis à doença. 
O produto possui uma persistência biológica de 7 a 12 dias.  

28 
dias 

PEREIRA E 
MACIEIRA 

Pedrado (Venturia 
pyrina e Venturia 

inaequalis) 

210 g/hL, aplicando 
no máximo 2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional 
de Avisos Agrícolas. Na falta deste, iniciar os tratamentos ao 
aparecimento da ponta verde e sempre que as condições 
climáticas favorecerem a doença. O produto possui uma 
persistência biológica de 7 a 10 dias. Consultar a indústria 
transformadora antes de usar o produto em pera e maçã 
cuja produção se destina a processamento industrial. 

28 
dias 

CENOURA E 
PASTINACA (ar 

livre) 

Alternariose ou 
queima das folhas 
(Alternaria dauci) 

210 g/hL, aplicando 
no máximo 2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional 
de Avisos Agrícolas. Na falta deste iniciar os tratamentos se 
as condições climáticas favorecerem o desenvolvimento da 
doença, quando as plantas atingirem 7 a 9 cm. O produto 
possui uma persistência biológica de 7 a 10 dias.  

28 
dias 

CEBOLA E 
CHALOTA (ar 

livre) 

Míldio (Peronospora 
destructor) 

210 g/hL, aplicando 
no máximo 2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional 
de Avisos Agrícolas. Na falta deste iniciar os tratamentos em 
condições favoráveis à doença, a partir do estado de 
plântula. O produto possui uma persistência biológica de 7 a 
10 dias. 

28 
dias 

ALHO-FRANCÊS 
(ar livre) 

Míldio (Peronospora 
destructor) 

210 g/hL, aplicando 
no máximo 2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional 
de Avisos Agrícolas. Na falta deste iniciar os tratamentos em 
condições favoráveis ao desenvolvimento da doença, a 
partir do estado de plântula. O produto possui uma 
persistência biológica de 7 a 10 dias.  

28 
dias 
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CULTURA DOENÇA CONC./DOSE APLICAÇÃO IS 

BATATEIRA 

Míldio (Phytophthora 
infestans) e 
alternariose 

(Alternaria solani) 

210 g/hL, aplicando 
no máximo 2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional 
de Avisos Agrícolas. Na falta deste iniciar os tratamentos 
em condições favoráveis à doença. O produto possui uma 
persistência biológica de 7 a 10 dias.  

7 dias 

TOMATEIRO 
(consumo em 

fresco) e 
BERINGELA (ar 

livre) 

Míldio (Phytophthora 
infestans) e 
alternariose 

(Alternaria solani) 

210 g/hL, aplicando 
no máximo 2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional 
de Avisos Agrícolas. Na falta deste iniciar os tratamentos 
em condições favoráveis à doença desde o estado de 4 
folhas expandidas no lançamento principal. O produto 
possui uma persistência biológica de 7 a 10 dias. 

3 dias 

TOMATEIRO (p/ 
Transformação 
industrial) (ar 

livre) 

Míldio (Phytophthora 
infestans) e 
alternariose 

(Alternaria solani) 

210 g/hL, aplicando 
no máximo 2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional 
de Avisos Agrícolas. Na falta deste iniciar os tratamentos 
em condições favoráveis à doença desde o estado de 4 
folhas expandidas no lançamento principal. O produto 
possui uma persistência biológica de 7 a 10 dias.  

28 dias 

ALFACE (ar livre) 
Míldio (Bremia 

lactucae) 
210 g/hL, aplicando 

no máximo 2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional 
de Avisos Agrícolas. Na falta deste tratar em condições 
favoráveis ao desenvolvimento da doença, desde o 
estado de plântula. O produto possui uma persistência 
biológica de 7 a 10 dias.  

28 dias 

ABÓBORA, 
ABOBORINHA, 
MELANCIA E 

MELOEIRO (ar 
livre) 

Míldio 
(Pseudoperonospora 

cubensis) e antracnose 
(Colletotrichum sp) 

210 g/hL, aplicando 
no máximo 2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional 
de Avisos Agrícolas. Na falta deste tratar em condições 
favoráveis ao desenvolvimento da doença, desde o 
estado de 4 folhas expandidas no lançamento principal. O 
produto possui uma persistência biológica de 7 a 10 dias.  

3 dias 

FLORES DE CORTE 
craveiro, 

crisântemo, bocas 
de lobo e 

pelargónios (ar 
livre) 

Ferrugem (Puccinia 
spp) 

210 g/hL, aplicando 
no máximo 2,1 

kg/ha. 

Tratar preventivamente, ao aparecimento dos primeiros 
sintomas. O produto possui uma persistência biológica de 
7 a 10 dias.  

- 

ROSEIRA (ar livre) 
Ferrugem 

(Phragmidium 
mucronatum) 

210 g/hL, aplicando 
no máximo 2,1 kg/ha 

Tratar preventivamente, ao aparecimento dos primeiros 
sintomas. O produto possui uma persistência biológica de 
7 a 10 dias.  

- 

TRIGO 

Septoriose (Septoria 
tritici e Septoria 

nodorum) e ferrugem 
castanha (Puccinia 

mucronata) 

2,1 kg/ha 

Tratar preventivamente, ao aparecimento dos primeiros 
sintomas ou em condições favoráveis à doença. Não 
aplicar após o estado de grão leitoso. O produto possui 
uma persistência biológica de 14 dias. 

Não 
aplicar 
após o 
grão 

leitoso 

 
LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
ditiocarbamato – 5 em uva, pêra, maçã, alface; 3 em tomate; 0,3 em batata; 0,2 em cenoura e pastinaca; 1,5 em 

abóbora, ,melancia e meloeiro; 1 em cebola e chalota. 

Este LMR não excluem a consulta do site da comissão europeia EU Pesticide database – Currente MRL Values 
 
Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas emitidas pela DGAV, assim como, todas as 
suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.  

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

