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FORMULAÇÃO /COMPOSIÇÃO 
 

 Composição: Pó molhável (WP) com 35% (p/p) de fosetil-alumínio + 35% (p/p) de 

mancozebe 

 Grupo químico: Organometálico com alumínio e ditiocarbamato  
 

CARATERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO 

 

O MILDOR® EXTRA MZ é um fungicida sistémico que contem mancozebe substância 

ativa do grupo dos ditiocarbamatos, com atividade preventiva e que inibe vários 

processos metabólicos (multi-site) e fosetil-alumínio com atividade essencialmente 

preventiva que atua ao nível das defesas da planta (metabolismo fosfatado) com 

mobilidade ascendente e descendente.  

É rapidamente absorvido pela planta, apresentando por isso uma excelente resistência à 

lavagem. 

O MILDOR® EXTRA MZ está indicado para combater o míldio e a escoriose da videira e 

o míldio do meloeiro. 

Possui uma persistência de acção de 12-14 dias. 

 

FINALIDADES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

O MILDOR® EXTRA MZ 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) 

 
400 4 

Realizar os tratamentos de acordo com o 
Serviço de Avisos Na sua ausência iniciar os 
tratamentos no estado 7-8 folhas. 

Tratando-se de um produto com acção 
essencialmente preventiva, é indispensável 
que os tratamentos se realizem antes de a 
doença estar instalada. 

Uvas de mesa-21 

 

Uvas para 
vinificação - 56 

Videira 
Escoriose  

(Phomopsis vitícola) 
350 3,5 

Realizar o primeiro tratamento quando os 
gomos apresentarem a ponta verde, tendo os 
mais adiantados 1-2 cm de comprimento. O 2º 
tratamento deve ser realizado quando os 
rebentos tiverem comprimento que não 
ultrapasse 5 cm.  

Meloeiro 
Míldio 

 (Pseudoperonospora 

cubensis) 
400 4 

As aplicações devem ser preventivas, 
protegendo a planta no período máximo de 2 
semanas. 
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Fungicida sistémico de amplo espectro 
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PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 

 Provoca irritação ocular grave   

 Suspeito de afetar o nascituro  

 Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

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

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

 Lavar o equipamento de proteção cuidadosamente após manuseamento. 

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

 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 

durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 

Continuar a enxaguar. 

 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

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

Centro de Informação Antivenenos, Tel: 808 250 143. 
 

 
 

 

 
 

 

        ATENÇÃO 
 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 

Autorização Provisória de Venda nº 3631 
 

Embalagem: 400g, 4 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 


