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Podendo aplicar-se em qualquer fase considerada de risco para infeções de Míldio, 
o MILTRIPLO®SUPER permite uma proteção completa, sobretudo no período de 
maior crescimento da planta.

VALOR
•  Elevada eficácia, excelente proteção de folhas e cachos 

• Flexibilidade de utilização

•  Atividade preventiva e curativa

• Proteção de novos crescimentos formados após o tratamento

• Complementaridade - vários modos de atuação sobre Míldio

• Elevada persistência de ação (12-14 dias)

•  Formulação WG garantindo maior segurança e facilidade de utilização

PERFIL

Composição 500 g/kg de fosetil +250 g/kg de folpete  
+40 g/kg de cimoxanil

Formulação WG - Grânulos dispersíveis em água

Finalidades Míldio da videira (Plasmopara vitícola)

Dose hectare 3 Kg

Persistência 12-14 dias

Intervalo de segurança 28 dias

www.selectis.pt

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.
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MILTRIPLO®SUPER é um fungicida formulado em grânulos dispersíveis (WG), em 
que a complementaridade dos modos de ação das substâncias ativas cimoxanil, 
folpete e fosetil-alumínio se traduz numa excelente eficácia no controlo do Míldio da 
videira (Plasmopara viticola).

FORMULAÇÃO
A qualidade da formulação de MILTRIPLO® SUPER, permite um elevado nível de 
eficácia biológica, a par de uma maior segurança e facilidade de utilização pelo 
agricultor.

COMPOSIÇÃO
Fosetil-alumínio: fungicida sistémico (mobilidade as-
cendente e descendente), com atividade essencial-
mente preventiva, interfere com o metabolismo fosfata-
do das plantas, estimulando as suas defesas naturais e 
com ligeira atividade curativa direta sobre o patogéneo; 
                                                       
Cimoxanil: fungicida penetrante, com atividade 
curativa, inibe o crescimento do micélio, atua na 
formação das paredes celulares do fungo.

Folpete:  é um fungicida de superfície com atividade preventiva classificado no 
grupo M4 do FRAC (ftalimidas). Atua sobre o fungo em diversos processos (multi-
site) inibindo várias enzimas oxidativas, carboxilases e enzimas envolvidas no 
metabolismo de fosfatos, evitando a germinação dos esporos.

MILTRIPLO® 
SUPER
MARCA DE REFERÊNCIA

ATIVIDADE NA PLANTA

Ação sistémica

Ação contacto

Ação translaminar

Fosetil-alumínio

Folpete

Cimoxanil - penetrante

PROTEÇÃO DO MÍLDIO  
DA VIDEIRA
MILTRIPLO®SUPER sobre o ciclo de infeção do fungo (Plasmopara viticola) apresenta 
atividade preventiva impedindo a germinação dos zoósporos e consequentemente 
o início da infeção. Apresenta igualmente atividade curativa, atuando na inibição do 
crescimento micelial no interior dos órgãos (efeito stop).
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