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FORMULAÇÃO /COMPOSIÇÃO 
 

 Composição: Pó molhável (WP) com 800g/kg ou 80% (p/p) de mancozebe 

 Grupo químico: Ditiocarbamato 
 

CARATERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO 

 

O FUNGENE® é um fungicida de superfície do grupo dos ditiocarbamatos com actividade 

preventiva, inibindo a germinação dos esporos dos fungos existentes à superfície dos 

órgãos foliares da planta. É rapidamente absorvido pela planta, apresentando por isso 

uma excelente resistência à lavagem. 

Fungicida orgânico preventivo, indicado no controlo de, entre outros: míldio, podridão 

negra e escoriose da videira, pedrado da pereira e da macieira e míldio da batateira, 

tomateiro, alho, e cebola. 

 

FINALIDADES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

O FUNGENE® deve ser aplicado nas seguintes doses e condições: 
 

CULTURA PROBLEMA 
CONC. 
g/hL 

DOSE  

kg/ha 

RECOMENDAÇÕES 

DE APLICAÇÃO 
IS (dias) 

Videira 

 

Míldio  
(Plasmopara vitícola) 

Podridão negra  

(Guignardia bidwellii) 

250 2,5 

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço de 
Avisos. Na falta deste, iniciar os tratamentos 
imediatamente após o aparecimento dos primeiros 
focos na região. Na ausência realizar o 1º tratamento 
no estado de 7-8 folhas. Os tratamentos seguintes 
deverão ser realizados quando as condições climáticas 
favorecerem o desenvolvimento da doença até ao 
fecho dos cachos. O produto possui uma persistência 
biológica de 7 a 12 dias.  

O número máximo de tratamentos na cultura da videira 
é de 4 no conjunto das doenças e por época cultural, 
com este ou outro fungicida do grupo dos 
ditiocarbamatos. 

 

21 
(U.Mesa) 

56 
(U.Vini) 

Escoriose  
(Phomopsis vitícola) 

200-
350 

2-3,5 

Realizar o primeiro tratamento quando os gomos 
apresentam a ponta verde e os mais adiantados tem 1-
2 cm de comprimento. O segundo tratamento deve ser 
realizado quando os rebentos tenham um comprimento 
que não ultrapasse 5 cm. 

Macieira 

Pereira 
Pedrado  

(Venturia pyrina) 
200 2 

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço de 
Avisos. Na falta deste, iniciar a aplicação ao 
aparecimento da ponta verde das folhas e repetir no 
estado de botão branco ou rosa. Os tratamentos 
durante a floração só serão efectuados 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, ao 
vingamento do fruto e com intervalos de 7-10 dias se 
as condições climáticas favorecerem a doença.  

Realizar no máximo 4 tratamentos com este produto 
ou outro do grupo dos ditiocarbamatos. 

28 
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Ameixeira 

Damasqueiro 

Amendoeira 

Pessegueiro 

Cerejeira 

Ginjeira 

Moniliose 
Crivado 

200 2 

Realizar aplicações, ao entumescimento dos gomos, 
no início da floração, à queda das pétalas e ao 
vingamento do fruto. Repetir sempre que as condições 
climáticas favoreçam a doença. No combate à 
moniliose do damasqueiro e ginjeira realizar uma ou 
mais aplicações durante a floração. 

28 

Tomateiro  

Míldio  
(Phyphthora infestans) 

 Alternariose 
 (Alternaria solani) 

Septoriose 
(Septoria lycopersici) 

 

200 2 

Ar livre. Iniciar os tratamentos após as 4 folhas 
verdadeiras, em condições favoráveis ao 
desenvolvimento da doença. A persistência biológica 
do produto é de 7 a 10 dias. Consultar a indústria 
transformadora antes de usar o produto cuja produção 
se destina a processamento industrial.  

O número máximo de tratamentos na cultura do 
tomateiro é de 4, no conjunto das doenças e por época 
cultural, com este ou outro fungicida do grupo dos 
ditiocarbamatos. 

3 

Batateira 

Míldio 
(Phyphthora infestans)  

Alternariose 
 (Alternaria solani) 

200 2 

Tratar de acordo com as indicações do Serviço 
Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste, iniciar os 
tratamentos quando as plantas atinjam 20 a 30 cm ou 
quando a folhagem se toca na linha e se verifiquem 
temperaturas superiores a 10ºC e humidades relativas 
elevadas. A persistência biológica do produto é de 7 a 
10 dias. Usando o intervalo mais curto em condições 
de maior pressão da doença e no período de 
crescimento ativo da cultura. 
Consultar a indústria transformadora antes de usar o 
produto cuja produção se destina a processamento 
industrial. 
O número máximo de tratamentos na cultura da 
batateira é de 8 no conjunto das doenças e por época 
cultural, com este ou outro fungicida do grupo dos 
ditiocarbamatos. 

7 

Melancia 

Meloeiro 

Antracnose 
Alternariose 

Cladosporiose 
Septoriose 

200 2 
Realizar aplicações a partir da emergência quando o 
tempo decorra chuvoso 

3 

Alface Míldio 200 2 
Realizar aplicações quando o tempo decorra chuvoso 
O intervalo entre tratamentos com ditiocarbamatos não 
deve ser inferior a 2 semanas.  

14 

Alho 

Míldio  
(Peronospora 

destructor) 

Alternariose 
(Alternaria sp.) 

Ferrugem  
(Puccinia allii) 

200 2 

Realizar aplicações na Primavera quando esta decorra 
húmida ou chuvosa. A persistência biológica do 
produto é de 7 a 10 dias. 
O número máximo de tratamentos na cultura do alho é 
de 4, no conjunto das doenças e por época cultural, 
com este ou outro fungicida do grupo dos 
ditiocarbamatos 

14 

Cebola 

Míldio  
(Peronospora 

destructor) 

Alternariose 
(Alternaria sp.) 

200 2 

Iniciar os tratamentos quando as plantas atingirem 
cerca de 15 cm e o tempo decorra húmido ou chuvoso 
tendo em especial atenção o período da formação do 
bolbo. Nas culturas porta-sementes realizar 
regularmente aplicações até à colheita. A persistência 
biológica do produto é de 7 a 10 dias. 
O número máximo de tratamentos na cultura da cebola 
é de 4, no conjunto das doenças e por época cultural, 
com este ou outro fungicida do grupo dos 
ditiocarbamatos. 

14 

Cenoura Alternariose 
(Alternaria dauci) 200 2 

Realizar aplicações quando as plantas atingirem 7-9 
cm e quando houver coincidência de tempo húmido 
com temperaturas entre 20-30ºC. A persistência 
biológica do produto é de 7 a 10 dias. 
O número máximo de tratamentos na cultura da 
cenoura é de 4, no conjunto das doenças e por época 
cultural, com este ou outro fungicida do grupo dos 
ditiocarbamatos. 

14 
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Couves  

Mildio 
Ferrugem 

Alternariose 
Antracnose 

200 2 

Realizar aplicações, desde a emergência sempre que 
o tempo decorra húmido ou chuvoso. A partir do início 
da formação das inflorescências, nas couves de flor, a 
partir do início da formação do(s) repolho(s), nas 
couves de repolho, e a partir do tratamento realizado à 
transplantação, nas couves de folhas,  não se devem 
efectuar mais de dois tratamentos com fungicidas 
contendo ditiocarbamatos.  

21 

(28 - 
couves 
folhas) 

Ervilheira 

Mildio 
Ferrugem 

Septoriose 
200 2 

Realizar aplicações no fim do Inverno ou início da 
Primavera quando o tempo decorra húmido ou 
chuvoso tendo em especial atenção o período de 
floração. Após o início da floração os intervalos entre 
tratamentos com ditiocarbamatos não devem ser 
inferior a 2 semanas.  

14 

Feijoeiro 

Ferrugem 

200 2 

Realizar uma aplicação no estado de botões florais. 
Repetir em plena floração.  

7 
Antracnose 

Iniciar os tratamentos à formação das primeiras folhas 
compostas. Repetir no estado de botões florais. Após 
o início da floração os intervalos entre tratamentos 
com ditiocarbamatos não devem ser inferior a 2 
semanas.  

Aipo Septoriose 200 2 

Realizar aplicações desde a emergência e após a 
repicagem especialmente nos meados de Verão início 
de Outono que decorram chuvosos . Para efectuar 
uma correcta aplicação da calda os tratamentos 
devem ser realizados a baixo volume. 

21 

Roseira 
Ferrugem 

(Pharagmidium 
mucronatum) 

200 2 

Tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros 
sintomas. 
Realizar no máximo 4 tratamentos com este produto 
ou outro do grupo dos ditiocarbamatos 

-- 

Crisântemo Ferrugem  
(Puccinia mucronata) 

200 2 

Tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros 
sintomas. 
Realizar no máximo 4 tratamentos com este produto 
ou outro do grupo dos ditiocarbamatos 

-- 

Trigo 

Septoriose 

Ferrugem 
castanha 

400 4 

Os tratamentos devem ser efectuados após o 
aparecimento dos sintomas das doenças, de modo a 
manter sãs as duas folhas superiores. Em anos muito 
favoráveis ao seu desenvolvimento efectuar 2 
tratamentos com intervalo não superior a 3 semanas, 
entre o encanamento e o espigamento. 

35 

 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 

 Suspeito de afetar o nascituro.  

 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. 

 Contém Mancozebe. Pode provocar uma reação alérgica. 

 Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 Evitar respirar poeiras e a nuvem de pulverização. 

 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

 Usar luvas e vestuário de protecção, protecção ocular e protecção facial. 

 Evitar a libertação para o ambiente. Recolher o produto derramado. 

 Armazenar em local fechado à chave e bem ventilado.  

 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 

 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. 

Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. 

 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 

 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 

Centro de Informação Antivenenos, Tel: 808 250 143. 
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        ATENÇÃO 
 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 

Autorização Provisória de Venda nº 3690 
 

Embalagem: 250g, 5 Kg, 25 Kg  
 

Classificação ADR: UN 3077 Documento Transporte - UN 3077, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE 
VISTA DO AMBIENTE, SÓLIDA, N.S.A., (contém mancozebe) 9, III, 3 (E) 
 

 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA 

EMBALAGEM 


