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NOTÁVEL NO SEU PODER 
 
Formulação: Suspensão concentrada (SC) com 480 g/L ou 41,63 % (p/p) de captana 
Grupo químico: Ftalimidas 
AV: 1854 
 
Classificação ADR: UN 3082 Classificação CLP: ATENÇÃO 
Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO 
PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., 9, III 

  
 
 

 
Características 
CAPITAL 480 SC é um fungicida de contacto com atividade preventiva com base em captana, da família das ftalimidas, que 
atua através da inibição da germinação dos esporos. Inibe vários processos metabólicos (multi-site), atuando em diversas 
enzimas. 
 
Condições de Aplicação 

CULTURA DOENÇA CONC. (DOSE) APLICAÇÃO IS 

MACIEIRA 
Pedrado (Venturia 

inaequalis) 

312 mL/hL 
(DOSE MÁX 
3,125 L/ha) 

Realizar os tratamentos de acordo com as indicações 
do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta 
desta informação, iniciar as aplicações ao 
aparecimento da ponta verde e repetir no estado de 
botão branco ou rosa. Os tratamentos durante a 
floração só serão efetuados em cultivares em que 
esta se prolongue por largo período de tempo, ou 
perante condições climáticas favoráveis à evolução 
da doença. Repetir à queda das pétalas e ao 
vingamento do fruto, se as condições climáticas 
favorecerem o desenvolvimento da doença. 
Persistência biológica: 10 a 12 dias (intervalo entre 
aplicações de 10 a 12 dias) . 

21 dias 

PEREIRA 
Pedrado (Venturia 

pyrina) 

312 mL/hL 
(DOSE MÁX 
3,125 L/ha) 

21 dias 

 
 
LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
captana –  10 em maçã e pêra  

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/mrls/?event=details&pest_res_ids=36&product_ids=&v=1&e=search.pr

