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FORMULAÇÃO /COMPOSIÇÃO 
 

 Composição: Grânulos dispersíveis em água (WG) com 75% (p/p) de mancozebe 

 Grupo químico: Diriocarbamato 
 

CARATERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO 

 

O MANZENE WG é um fungicida                                                          

                               . Inibe vários processos metabólicos, atuando em diversas 

enzimas (multisitio). 

Indicado                                                                               

batateira e tomateiro, pedrados da pereira e macieira, e septoriose e ferrugem castanha do 

trigo. 

O MANZENE WG apresenta uma excelente cobertura da vegetação,  boa resistência à 

lavagem e bom comportamento em suspensão. 

Formulação em grânulos dispersíveis em água, não formando pó, pelo que existe uma maior 

segurança no seu manuseamento por comparação com as formulações em pó. 

 
FINALIDADES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

O MANZENE WG está indicado para utilizar no combate às doenças das culturas abaixo 

indicadas. 

Culturas Doença 
Conc. / 
Dose 

 
Época de aplicação IS 

Macieira Pedrado 
(Venturia inaequalis) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o 
Serviço Nacional de Avisos Agrícolas.  Na falta 
deste iniciar os tratamentos ao aparecimento 
da ponta verde  e sempre que as condições 
climáticas favoreçam a doença. O produto 
possui uma persistência biológica de 7 a 10 
dias. Consultar a indústria transformadora 
antes de usar o produto em pêra e maçã cuja 
produção se destina a processamento 
industrial. Realizar no máximo 4 tratamentos 
por cultura com este ou outro fungicida do 
grupo dos ditiocarbamatos (metirame, 
propinebe, tirame ou zirame). 

28 

Pereira Pedrado 
(Venturia pirina) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

MANZENE WG 
 

FUNGICIDA DE SUPERFÍCIE INDICADO PARA O CONTROLO DE MÍLDIOS EM DIVERSAS 
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Videira 

Míldio  
(Plasmopora vitícola)  
  
Podridão negra 
(Guignardia bidwell) 

 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o 
Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta 
deste iniciar os tratamentos ao aparecimento 
dos primeiros sintomas,  no estado 7-8 folhas e 
sempre que existam condições favoráveis às 
doenças. 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 fungicida ou outro do grupo dos 
ditiocarbamatos (metirame, propinebe, tirame 
ou zirame). 

28 

Alho-Francês 
(ar livre) 

Míldio  
(Peronospora 
destructor) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o 
Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta 
deste tratar em condições favoráveis ao 
desenvolvimento das doenças, desde o estado 
de plântula. O produto possui uma persistência 
biológica de 7 a 10 dias. Realizar no máximo 3 
aplicações com este fungicida ou outro que 
contenha ditiocarbamatos (metirame, 
propinebe, tirame ou zirame). 

28 

Cebola e 

Chalota (ar 
livre) 

Míldio 
(Peronospora 
destructor) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o 
Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta 
deste tratar em condições favoráveis ao 
desenvolvimento das doenças, desde o estado 
de plântula. O produto possui uma persistência 
biológica de 7 a 10 dias. Realizar no máximo 4 
aplicações com este fungicida ou outro que 
contenha ditiocarbamatos (metirame, 
propinebe, tirame ou zirame). 

28 

Tomateiro, 
Beringela  
(ar livre) 

Míldio  
(Phytophtora 
infestans)    
 

Alternariose 
(Alternaria solani) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o 
Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta 
deste tratar em condições favoráveis ao 
desenvolvimento das doenças, desde o estado 
de 4 folhas expandidas no lançamento 
principal. O produto possui uma persistência 
biológica de 7 a 10 dias. Consultar a indústria 
transformadora antes de usar o produto em 
tomate cuja produção se destina a 
processamento industrial. O número máximo 
de tratamentos por cultura é de 5, no conjunto 
das doenças e por época cultural, com este 
fungicida ou outro do grupo dos 
ditiocarbamatos (metirame, propinebe, tirame 
ou zirame). 

3 

Abóbora, 
Aboborinha, 
Melancia e 
Meloeiro (ar 
livre) 

Míldio 
(Pseudoperonospora 
cubensis)  
 

 Antracnose 

(Colletotrichum sp.) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o 
Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta 
deste tratar em condições favoráveis ao 
desenvolvimento das doenças, desde o estado 
de 4 folhas expandidas no lançamento 
principal. O produto possui uma persistência 
biológica de 7 a 10 dias. Realizar no máximo 4 
aplicações por cultura, no conjunto das 
doenças e por época cultural, com este 
fungicida ou outro que contenha 
ditiocarbamatos (metirame, propinebe, tirame 
ou zirame). 

3 
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Alface (ar 
livre) 

Míldio (Bremia 

lactucae) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o 
Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta 
deste tratar em condições favoráveis ao 
desenvolvimento das doenças, desde o estado 
de plântula. O produto possui uma persistência 
biológica de 7 a 10 dias. Realizar no máximo 4 
aplicações com este fungicida ou outro que 
contenha ditiocarbamatos (metirame, 
propinebe, tirame ou zirame). 

28 

Batateira 

Míldio  
(Phytophtora 
infestans) 
 

Alternariose 
(Alternaria sp.) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o 
Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta 
deste tratar em condições favoráveis ao 
desenvolvimento das doenças. O produto 
possui uma persistência biológica de 7 a 10 
dias. 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 
(metirame, propinebe, tirame ou zirame). 

7 

Cenoura e 
Pastinaca 

Alternariose 
(Alternaria dauci) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo com o 
Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta 
deste tratar em condições favoráveis ao 
desenvolvimento das doenças, quando as 
plantas atingirem 7-9 cm. O produto possui 
uma persistência biológica de 7 a 10 dias. 
Realizar no máximo 4 aplicações com este 
fungicida ou outro que contenha 
ditiocarbamatos (metirame, propinebe, tirame 
ou zirame). 

28 

Trigo 

Septoriose 
(Septoria tritice e 
Septoria nodorum) 

  
Ferrugem 
castanha  
(Puccinia mucronata) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Tratar preventivamente ao aparecimento dos 
primeiros sintomas ou em condições favoráveis 
às doenças. Não aplicar após o estado de grão 
leitoso. O produto possui uma persistência 
biológica de 14 dias. Realizar no máximo 3 
aplicações, no conjunto das doenças, com este 
fungicida ou outro que contenha 
ditiocarbamatos(metirame, propinebe, tirame 
ou zirame). 

* 

Flores de 
corte 
(Craveiro, 
Crisântemo, 
Bocas de Lobo 
e Pelargónios) 
(ar livre) 

Ferrugem 
 (Puccinia spp.) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Tratar preventivamente ao aparecimento dos 
primeiros sintomas. O produto possui uma 
persistência biológica de 7 a 10 dias. Realizar 
no máximo 4 aplicações com este fungicida ou 
outro que contenha ditiocarbamatos 
(metirame, propinebe, tirame ou zirame). 

-- 

Roseira (ar 
livre) 

Ferrugem 
(Phragmidium 
mucronatum) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Tratar preventivamente ao aparecimento dos 
primeiros sintomas. O produto possui uma 
persistência biológica de 7 a 10 dias. Realizar 
no máximo 4 aplicações com este fungicida ou 
outro que contenha ditiocarbamatos 
(metirame, propinebe, tirame ou zirame). 

 

*não aplicar após o grão leitoso 
 
Volume de calda a utilizar: 200 a 400L/ha em trigo, 200 a 1000L/ha em alface, flores de 
corte e roseiras, 300 a 1000L/ha em videira, 400 a 1000L/ha em pereira e macieira e 500 
500 a 1000L/ha nas restantes culturas e finalidades. 
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PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
 

 Em tomate, maçã e pêra destinados a processamento industrial, antes de utilizar o produto 

deverá ser consultada a indústria transformadora. 

 Este produto pode causar toxicidade em algumas variedades de maçã e pêra. 

 
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 

 Ficha de segurança fornecida a pedido  

 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. 

 Provoca irritação ocular grave. 

 Suspeito de afectar o nascituro. 

 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

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

 Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial. 

 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.  

 Armazenar em local fechado à chave. 

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

 Não contaminar a água com este produto ou a sua embalagem. 

 Para proteção dos orgenismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação 

às águas de superfície de 16 m em pomares de macieira e pereira, 10 m em videira e 5 m 

em hortícolas, cerais e flores de corte.   

 

Centro de Informação Antivenenos, Tel: 808 250 143. 

 

 

 

 
ATENÇÃO 

 

 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 

Autorização de Comércio Paralelo nº 0102 
 

Embalagem: 170g, 20kg 
 

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 


