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MANCOZEB

Pó molhável

Fungicida 
ditiocarbamatos, com actividade

esporos). Apresenta uma actividade multisitio inibindo vários processos 
metabólicos, actuando em diversos enzimas. 

 
 

Autorização
 
 

ESTE PRODUTO

PARA EVITAR RISCOS
AMBIENTE, RESPEITAR

 

MANTER 
 
 
Capacidades: 250 g

 
 

 
Um produto: 
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÈS,
División Agricultura 
Av. Rafael Casanova 81 
08100 Mollet del Vallès 
(Barcelona) ESPAÑA 

TÉCNICAS IQV AGRO PORTUGAL,

MANCOZEB 80 VALLÉS

molhável  (WP) contendo 80% (p/p) de mancozebe

Fungicida de superfície pertencente ao grupo
com actividade preventiva (inibe a germinação dos 

esporos). Apresenta uma actividade multisitio inibindo vários processos 
metabólicos, actuando em diversos enzimas. 

Autorização de Venda nº 0607 concedida pela

PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

RISCOS PARA A SAÚDE HUMAMA
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

 FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

g, 25 kg 

VALLÈS, S.A. 
Distribuído
IQV Agro

Hilário Barreiro Nunes, Lt. 49

PORTUGAL,  S.A. 

VALLÉS 

mancozebe  

pertencente ao grupo dos 
preventiva (inibe a germinação dos 

esporos). Apresenta uma actividade multisitio inibindo vários processos 
metabólicos, actuando em diversos enzimas.  

pela DGAV 

AO USO PROFISSIONAL 

1 

A SAÚDE HUMAMA E PARA O 
UTILIZAÇÃO 

CRIANÇAS 

Distribuído por:  
Agro Portugal S.A. R. Dr. 

Hilário Barreiro Nunes, Lt. 49 
2005-002 Santarém 

 PORTUGAL 
Tel. 253 217 304 
Fax 243 329 112 
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MODO DE EMPREGO E CONCENTRAÇÕES

 
Videira (Plasmopara vitícola) e podridão negra
1000 l/ha) ou  2 kg/ha. Realizar os 
ausência deste iniciar os tratamentos ao aparecimento dos primeiros sintomas, ou no estado de 7 
folhas até ao inicio da maturação dos bagos, se as condições climáticas favorecerem o des
da doença. A persistência biológica do produto é de 7 a 12 dias.
Escoriose (Phomopsis vitícola): 200 
Efectuar no máximo dois tratamentos. O primeiro tratamento quando os gomos apresentam a ponta 
verde até 1 – 2 cm de comprimento e o segundo tratamento entre a saída das folhas e as três folhas 
expandidas. Realizar no máximo 4 tratamentos, no conjunto das doenças e
este ou outro produto do grupo dos ditiocarbamatos.
 
Macieira e pereira : pedrado (Venturia inaequalis 
Serviço Nacional de Avisos Agrícolas
e o inicio da maturação dos frutos
as variedades em que aquela se
persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias.
doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo dos ditiocarbamatos.
 
Cenoura  (ar livre)– alternariose
500 a 1000 l/ha) ou 2 kg/ha. Tratar em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo 
húmido e temperatura 20 – 30ºC), desde a segunda ou terceira folha expandida no lançamento 
principal até que a parte comestível da cenoura tenha atingido cerca de 70%  do seu diâmetro 
final. A persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias
conjunto das doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo dos 
ditiocarbamatos. 
 
Cebola  (ar livre) – míldio (Peronospora destructor
de calda 500 a 1000 l/ha) ou 2 kg/ha
desde a segunda ou terceira folha visível até que o bolbo tenha atingido cerca de 50% do seu 
diâmetro final.  A persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias
tratamentos, no conjunto das doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo 
dos ditiocarbamatos. 
 

Batateira – míldio (Phytophthora infestans
calda 500 a 1000 l/ha) ou 2 kg/ha
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 rel
elevadas. A persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias. Usar o intervalo mais curto em condições 
de maior pressão da doença e no período de maior crescimento activo da cultura. 
tratamentos, no conjunto das doenças e por 
dos ditiocarbamatos. 
 
Tomateiro (ar livre) – míldio
septoriose (Septoria lycopersici
os tratamentos em condições favoráveis à doença, a partir da 4ª folha expandida no lançamento 
principal. A persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias
conjunto das doenças e por época cultural, com 
ditiocarbamatos. 

TÉCNICAS IQV AGRO PORTUGAL,

CONCENTRAÇÕES 

e podridão negra (Guignardia bidwelli):  200 g/hl
os tratamentos de acordo com Serviço Nacional de Avisos Agrícolas

ausência deste iniciar os tratamentos ao aparecimento dos primeiros sintomas, ou no estado de 7 
folhas até ao inicio da maturação dos bagos, se as condições climáticas favorecerem o des
da doença. A persistência biológica do produto é de 7 a 12 dias. 

200 – 300 g/hl (volume de calda 300 a 1000 l/ha) ou 
no máximo dois tratamentos. O primeiro tratamento quando os gomos apresentam a ponta 

2 cm de comprimento e o segundo tratamento entre a saída das folhas e as três folhas 
Realizar no máximo 4 tratamentos, no conjunto das doenças e

este ou outro produto do grupo dos ditiocarbamatos. 

Venturia inaequalis  e Ventura pyrina): 200 g/hl
Agrícolas. Na ausência deste, tratar entre o aparecimento

e o inicio da maturação dos frutos, em condições favoráveis à doença. Durante
se prolongue ou quando as condições climáticas

persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias. Realizar no máximo 4 tratamentos, no conjunto das 
doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo dos ditiocarbamatos.

alternariose ou queima das folhas (Alternaria dauci):
Tratar em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo 

30ºC), desde a segunda ou terceira folha expandida no lançamento 
principal até que a parte comestível da cenoura tenha atingido cerca de 70%  do seu diâmetro 

A persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias. Realizar no máximo 4 tratamentos, no 
conjunto das doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo dos 

Peronospora destructor), e alternariose (Alternaria
2 kg/ha. Efectuar os tratamentos em condições favoráveis à doença, 

desde a segunda ou terceira folha visível até que o bolbo tenha atingido cerca de 50% do seu 
persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias

tratamentos, no conjunto das doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo 

Phytophthora infestans) e alternariose (Alternaria solani
2 kg/ha. Realizar os tratamentos de acordo com o 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 rel
elevadas. A persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias. Usar o intervalo mais curto em condições 
de maior pressão da doença e no período de maior crescimento activo da cultura. 
tratamentos, no conjunto das doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo 

míldio (Phytophthora infestans), alternariose
Septoria lycopersici): 200 g/hl (volume de calda 500 a 1000 l/ha) ou 

os tratamentos em condições favoráveis à doença, a partir da 4ª folha expandida no lançamento 
A persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias. Realizar no máximo 4 tratamentos, no 

conjunto das doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo dos 

PORTUGAL,  S.A. 

200 g/hl (volume de calda 300 a 
tratamentos de acordo com Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na 

ausência deste iniciar os tratamentos ao aparecimento dos primeiros sintomas, ou no estado de 7 – 8 
folhas até ao inicio da maturação dos bagos, se as condições climáticas favorecerem o desenvolvimento 

(volume de calda 300 a 1000 l/ha) ou 1.5 kg/ha. 
no máximo dois tratamentos. O primeiro tratamento quando os gomos apresentam a ponta 

2 cm de comprimento e o segundo tratamento entre a saída das folhas e as três folhas 
Realizar no máximo 4 tratamentos, no conjunto das doenças e por época cultural, com 

g/hl. Tratar de acordo com o 
aparecimento da ponta verde, 

Durante a floração tratar apenas 
climáticas o justifiquem. A 

Realizar no máximo 4 tratamentos, no conjunto das 
doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo dos ditiocarbamatos. 

: 200 g/hl (volume de calda 
Tratar em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo 

30ºC), desde a segunda ou terceira folha expandida no lançamento 
principal até que a parte comestível da cenoura tenha atingido cerca de 70%  do seu diâmetro 

Realizar no máximo 4 tratamentos, no 
conjunto das doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo dos 

Alternaria sp.): 200 g/hl (volume 
em condições favoráveis à doença, 

desde a segunda ou terceira folha visível até que o bolbo tenha atingido cerca de 50% do seu 
persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias. Realizar no máximo 4 

tratamentos, no conjunto das doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo 

Alternaria solani): 200 g/hl (volume de 
. Realizar os tratamentos de acordo com o 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. Usar o intervalo mais curto em condições 
de maior pressão da doença e no período de maior crescimento activo da cultura. Realizar no máximo 8 

época cultural, com este ou outro produto do grupo 

alternariose (Alternaria solani) e 
(volume de calda 500 a 1000 l/ha) ou 2 kg/ha. Efectuar 

os tratamentos em condições favoráveis à doença, a partir da 4ª folha expandida no lançamento 
Realizar no máximo 4 tratamentos, no 

este ou outro produto do grupo dos 
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Alho (ar livre) – míldio (Peronospora destructor
calda 500 a 1000 l/ha) ou 2 kg/ha
desde a segunda ou terceira folha visível até que o bolbo tenha atingido cerca de 50% do seu 
diâmetro final.  A persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias
tratamentos, no conjunto das doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo 
dos ditiocarbamatos. 
 

Roseira  (ar livre) – ferrugem (Phragmitun mucronatum
ou 2 kg/ha. Tratar preventivamente, em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. 
persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias
doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo dos diti
 
Crisântemo (ar livre)– ferrugem 
l/ha) ou 2 kg/ha. Tratar preventivamente, em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. 
persistência biológica do produto é de 7 a 10 d
doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo dos ditiocarbamatos.
 
 
MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
No recipiente onde se prepara 
quantidade de produto a utilizar
homogénea e sem grumos. Deitar
sempre. 
Evitar deixar a calda em repouso.
 
MODO DE APLICAÇÃO 
Calibrar adequadamente o equipamento, para o volume de calda gasto por hectare, de acordo com o 
débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial 
cuidado na uniformidade da distribuição da 
A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as 
concentrações/doses indicadas. 
Nas fases iniciais do desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno 
desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água 
distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

 
 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS
 

 

 
 

ATENÇÃO 
- Ficha de segurança fornecida
- Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

TÉCNICAS IQV AGRO PORTUGAL,

Peronospora destructor), e alternariose (Alternaria
2 kg/ha. Efectuar os tratamentos em condições favoráveis à doença, 

desde a segunda ou terceira folha visível até que o bolbo tenha atingido cerca de 50% do seu 
A persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias

nto das doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo 

Phragmitun mucronatum): 200 g/hl (volume de clada de 200 a 1000 l/ha)
Tratar preventivamente, em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. 

persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias. Realizar no máximo 4 tratamentos, no conjunto das 
doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo dos diti

ferrugem (Phragmitun mucronatum): 200 g/hl (volume de clada de 200 a 1000 
Tratar preventivamente, em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. 

persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias. Realizar no máximo 4 tratamentos, no conjunto das 
doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo dos ditiocarbamatos.

CALDA 
 a calda deitar metade da água necessária.

utilizar com um pouco de água e agitar continuamente
Deitar esta pasta no recipiente e completar o 

repouso. 

Calibrar adequadamente o equipamento, para o volume de calda gasto por hectare, de acordo com o 
débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial 
cuidado na uniformidade da distribuição da calda. 
A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as 

Nas fases iniciais do desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno 
egetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água 

distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose. 

TOXICOLÓGICAS ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

  

fornecida a pedido. 
Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 

PORTUGAL,  S.A. 

Alternaria sp.): 200 g/hl (volume de 
os tratamentos em condições favoráveis à doença, 

desde a segunda ou terceira folha visível até que o bolbo tenha atingido cerca de 50% do seu 
A persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias. Realizar no máximo 4 

nto das doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo 

(volume de clada de 200 a 1000 l/ha) 
Tratar preventivamente, em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. A 

Realizar no máximo 4 tratamentos, no conjunto das 
doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo dos ditiocarbamatos. 

(volume de clada de 200 a 1000 
Tratar preventivamente, em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. A 

Realizar no máximo 4 tratamentos, no conjunto das 
doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo dos ditiocarbamatos. 

necessária. Numa vasilha juntar a 
continuamente até obter uma pasta 

o volume de água, agitando 

Calibrar adequadamente o equipamento, para o volume de calda gasto por hectare, de acordo com o 
débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial 

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as 

Nas fases iniciais do desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno 
egetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água 
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- Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.
- Muito tóxico para organismos
- Evitar respirar as poeiras. 
- Não comer, beber ou fumar durante
- Usar luva de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
- Em caso de exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

- Para protecção dos organismos
de superfície de 16 m em pomares de macieira e pereira, 10 m em videira e 5 m em hortícolas e 
flores de corte . 

- Sempre que possível utilizar bicos anti
arrastamento da calda durante a aplicação do produto podendo, nesse caso, reduzir a largura da 
zona não pulverizada em 5 metros.

- Após o tratamento lavar cuidadosamente 
também as luvas por dentro. 

- Impedir o acesso de pessoas às zonas trtadas até à secagem do pulverizado e/ou usar vestuário de 
protecção adequados e luvas.

- Intervalo de Segurança: 3 tomateiro
livre, cebola ao ar livre, cenoura ao ar livre, macieira, pereira e videira. 
número máximo de aplicações indicado para a cultura em causa, com esta substância activa 
ou outra do grupo dos ditiocarbamatos (metirame, propinebe, tiram

 
Numero de telefone de emergência (Centro de Informação Anti
 

 
 
 
 
 

NOTA: Os resultados da aplicação
factores que estão fora do nosso
características previstas na Lei. 

 
 
Marca registada Industrias Químicas

 

 
 
 
 

TÉCNICAS IQV AGRO PORTUGAL,
Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro. 

organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

durante a utilização deste produto. 
Usar luva de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
Em caso de exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 
Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. 
Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. 

organismos aquáticos,  respeitar uma zona não pulverizada em relação a águas 
de superfície de 16 m em pomares de macieira e pereira, 10 m em videira e 5 m em hortícolas e 

Sempre que possível utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução do 
ento da calda durante a aplicação do produto podendo, nesse caso, reduzir a largura da 

zona não pulverizada em 5 metros. 
tratamento lavar cuidadosamente o material de protecção e os objectos contaminados.Lavar 

 
cesso de pessoas às zonas trtadas até à secagem do pulverizado e/ou usar vestuário de 

protecção adequados e luvas. 
tomateiro ao ar livre; 7 dias em batateira; 28

livre, cebola ao ar livre, cenoura ao ar livre, macieira, pereira e videira. 
número máximo de aplicações indicado para a cultura em causa, com esta substância activa 
ou outra do grupo dos ditiocarbamatos (metirame, propinebe, tirame ou zirame).

Numero de telefone de emergência (Centro de Informação Anti-Venenos): 808 250 143

A embalagem vazia não deverá ser 
completamente esgotada do seu conteúdo,
colocada em sacos de recolha, devendo
entregues num centro de recepção Valorfito.

aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela
nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas 

 

 
Químicas del Vallès, S.A., Espanha 

PORTUGAL,  S.A. 

Usar luva de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 

à recolha de resíduos perigosos. 

uma zona não pulverizada em relação a águas 
de superfície de 16 m em pomares de macieira e pereira, 10 m em videira e 5 m em hortícolas e 

deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução do 
ento da calda durante a aplicação do produto podendo, nesse caso, reduzir a largura da 

o material de protecção e os objectos contaminados.Lavar 

cesso de pessoas às zonas trtadas até à secagem do pulverizado e/ou usar vestuário de 

28 dias em alho ao ar 
livre, cebola ao ar livre, cenoura ao ar livre, macieira, pereira e videira. Não ultrapassar o 
número máximo de aplicações indicado para a cultura em causa, com esta substância activa 

e ou zirame). 

Venenos): 808 250 143 

 lavada, sendo 
conteúdo, inutilizada e 
devendo estes serem 
Valorfito. 

pela acção de 
responsabilizamos pelas 
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