ZELORA
5L

Formulação: Concentrado para emulsão (EC) com 250 g/L ou 25,0% (p/p) de protioconazol.
Grupo químico: triazóis
AV nº 1668
Classificação ADR: UN 3082

Classificação CLP: ATENÇÃO

Documento de Transporte - UN 3077, MATÉRIA PERIGOSA DO
PONTO DE VISTA DO AMBIENTE,
LÍQUIDA, N.S.A., (Contém protioconazol), 9, III, 3 (E)

Características
O ZELORA é um fungicida contendo protioconazol, pertencente à família química dos triazóis, sistémico, com
atividade preventiva, curativa e erradicante, que atua na demetilação da síntese de esteróis (DMI).
Condições de Aplicação
CULTURA

DOENÇA

DOSE (L/ha)

APLICAÇÃO

IS

O ZELORA destina-se a ser aplicado preventivamente, devendo
fazer-se uma primeira aplicação ao encanamento, desde a fase
do 1º nó estar pelo menos 1 cm acima do nó de afilhamento e a
fase do 3º nó estar pelo menos 2 cm acima do 2º nó (BBCH 3133). A segunda aplicação deverá ser efetuada desde a fase em
que a folha bandeira está completamente aberta (apenas lígula
visível) até ao final do emborrachamento, com a ponta da espiga
visível (BBCH 39-49).

35 dias

TRIGO MOLE /
TRIGO DURO

Ferrugem
(Puccinia sp.)

0,8

TRIGO MOLE /
TRIGO DURO

Fusariose
(Fusarium sp.)

0,8

CEVADA
HEXÁSTICA

Fusariose
(Fusarium sp.)

0,8

CEVADA DÍSTICA

Fusariose
(Fusarium sp.)

0,8

O ZELORA destina-se a ser aplicado preventivamente, devendo
fazer-se uma primeira aplicação desde a fase em que a folha
bandeira está completamente aberta (apenas lígula visível) até a
meio da fase de emborrachamento, com a baínha da folha
bandeira apenas visivelmente inchada (BBCH 39-43). A segunda
aplicação deverá ser efetuada desde a fase em que a espiga está
30% emergida até à fase da plena floração, com 50% das anteras
maduras (BBCH 53-65).

35 dias
35 dias
35 dias

LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):
protioconazol – 0,1 em trigo e 0,2 cevada.
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.
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