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FUNGICIDA 

Grânulos dispersiveis em água (WG) contendo 750g/kg ou 75% (p/p) de 

mancozebe 

Contém metenamina 
 

Fungicida de superfície do grupo dos ditiocarbamatos com atividade 

preventiva (inibe a germinação de esporos) 
 

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL 
 

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, 
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 

ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO 
 

Autorização de venda Nº 1066, concedida pela DGAV  
 

Capacidade da embalagem:  200g e 10kg

 

Um produto: 

 

Distribuído por

UPL Iberia S.A. 

Avda. Josep Tarradellas 20-30, Planta 3 

08029 BARCELONA 

ESPANHA 

Tel.: 0034 93 2405000 

Fax:  0034 93 2005648 

IQV Agro Portugal S.A. 

R. Dr. Hilário Barreiro Nunes, Lt 49  

2005-002 Santarém PORTUGAL 

Tel. 253 217 304 

iqvportugal@iqvagro.pt

MANZATE®DG 
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MANZATE DG é um fungicida de superfície do grupo dos ditiocarbamatos com atividade 

preventiva (inibe a germinação de esporos). Apresenta uma atividade multi-sítio 

inibindo vários processos metabólicos, atuando em diversas enzimas. Os tratamentos 

deverão ser efetuados nos períodos abaixo referidos, em condições favoráveis à doença 

(presença de inóculo e tempo húmido e chuvoso). 

 

 

Cultura  

 

Problema 

 

Concentração/ 

Dose 

Época de aplicação I.S. 

Videira  Míldio 
(Plasmopar

a vitícola 

Podridão 

Negra 
(Guignardi

a bidwelli) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo 

com o 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 início da 

maturação dos bagos. Se as 

condições climatéricas favorecerem 

o desenvolvimento da doença. 

Realizar no máximo 4 aplicações, 

com intervalos de 7 a 12 dias. 

Volume de calda de 300 a 1000 

L/ha. 

 28 dias  

 

Escoriose 

(Phomopsis 

vitícola) 

210 a 320g/hl 

2,1 a 320 kg/ha 

Realizar 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 3 folhas expandidas. Realizar no 

máximo 2 aplicações. Volume de 

calda de 300 a 500 L/ha. 

Macieira Pedrado 

(venturia 

inaequalis) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Realizar os tratamentos de acordo 

com o Serviço Nacional de Avisos 

Agrícolas. Na sua ausência, tratar 

entre o aparecimento da ponta 

28 dias 

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: 
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Pereira verde das folhas e o inicio da 

maturação dos frutos, em 

condições favoráveis à doença. 

Durante a floração tratar apenas as 

variedades em que aquela se 

prolongue ou quando as condições 

climáticas se justifiquem.  Realizar 

no máximo 4 aplicações, com 

intervalos de 7 a 10 dias. Volume de 

calda de 400 a 1000 L/ha. 

28 dias 

  Batateira Míldio 

(Phytophth

ora 

infestans) 

Alternarios

e  

(Alternaria 

solani) 

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 quando as plantas 

atinjam 20 a 30 cm ou quando a 

folhagem se toca na linha e se 

verifiquem temperaturas 

superiores a 10°C e humidades 

relativas elevadas. Realizar no 

máximo 8 aplicações, com 

intervalos de 7 a 10 dias. Usar o 

intervalo mais curto entre as 

aplicações em condições de maior 

pressão da doença e no período de 

crescimento ativo da cultura. 

Volume de calda de 500 a 1000 

L/ha. 

 7 dias  

Tomateiro 

(ar livre) 

Míldio 

(Phytopht

hora 

infestans) 

Alternario

se 

(Alternari

a solani) 

Septoriose 
(Septoria 

lycopersici) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Efetuar os tratamentos em 

condições favoráveis à doença, a 

partir da 4ª folha expandida no 

lançamento principal. Realizar no 

máximo 4 aplicações, com 

intervalos de 7 a 10 dias. Volume de 

calda de 500 a 1000 L/ha.  3 dias 
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Allho (ar 

livre) 

Míldio 
(Peronospo

ra 

destructor) 

Ferrugem 
(Puccinia 

allii) 

Alternario

se 
(Alternaria 

sp.) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Efetuar 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 

diâmetro final. Realizar no máximo 

4 aplicações, com intervalos de 7 a 

10 dias. Volume de calda de 500 a 

1000 L/ha. 

 28 dias 

Cebola (ar 

livre) 

Míldio 
(Peronospo

ra 

destructor) 

Alternario

se 
(Alternaria 

sp.) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Efetuar 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 

diâmetro final. Realizar no máximo 

4 aplicações, com intervalos de 7 a 

10 dias. Volume de calda de 500 a 

1000 L/ha. 

 28 dias 

Cenoura (ar 

livre) 

Alternario

se ou 

queima 

das folhas 

(Alternaria 

dauci) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

 

Tratar em condições favoráveis ao 

desenvolvimento da doença 

(tempo húmido e temperatura de 

20-30 °C), desde a segunda ou 

terceira folha expandida no 

lançamento principal até que a 

parte comestível cenoura tenha 

atingido cerca de 70% do seu 

diâmetro final.  Realizar no máximo 

4 aplicações, com intervalos de 7 a 

10 dias. Volume de calda de 500 a 

1000 L/ha. 

28 dias 

Roseira (ar 

livre) 

Ferrugem 
(Phragmidi

um 

mucronatu

m) 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Tratar preventivamente, em 

condições favoráveis ao 

desenvolvimento da doença.  

Realizar no máximo 4 aplicações, 

com intervalos de 7 a 10 dias. 

Volume de calda de 200 a 1000 

L/ha. 
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Em tomateiro, macieira e pereira consultar a indústria transformadora antes de usar o 

produto em culturas cuja produção se destina a processamento industrial. 

Este produto pode causar fitotoxicidade em algumas variedades de macieira e Pereira.  

Em videira, macieira, pereira, tomate, alho, cebola, cenoura, roseira e crisântemo 

realizar no máximo 4 tratamentos no conjunto das doenças e por época cultural com 

este ou outro fungicida do grupo dos ditiocarbamatos (metirame, propinebe, tirame ou 

zirame). 

Em batateira, realizar no máximo 8 tratamentos no conjunto das doenças e por época 

cultural com este ou outro fungicida do grupo dos ditiocarbamatos (metirame, 

propinebe, tirame ou zirame). 

 

 

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adquado para a pulverização 

prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água 

pretendido, assegurando agitação contínua. 

 

 

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de 

acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com 

especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda. 

A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, 

respeitando as doses indicadas. 

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas a aplicar a calda com concentração 

indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, aplicar a quantidade de produto 

Crisântemo 

(ar livre) 

Ferrugem 
(Puccinia 

mucronata) 

 

210 g/hl 

2,1 kg/ha 

Tratar preventivamente, em 

condições favoráveis ao 

desenvolvimento da doença.  

Realizar no máximo 4 aplicações, 

com intervalos de 7 a 10 dias. 

Volume de calda de 200 a 1000 

L/ha. 

 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA: 

MODO DE APLICAÇÃO: 

PRECAUÇÕES  BIOLÓGICAS: 
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proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma 

a respeitar a dose. 

 

 

Rotulagem conforme o regulamento (CE) No. 1272/2008 [CRE/GHS]: 

Pictogramas de perigo 

 

Palavra-sinal: ATENÇÃO 

 

EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido 

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea 

H361d - Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro 

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização 

P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de 

segurança 

P261 - Evitar respirar as poeiras 

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto 

P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho 

P280 - Usar luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial 

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico 

P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico 

P391 - Recolher o produto derramado 

P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos 

perigosos 

SP1: Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS: 
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SPe3b: Para proteção de organismos 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 e flores de corte. Sempre que possível, utilizar bicos anti-

deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento da calda durante a 

aplicação do produto podendo, nesse caso, reduzir a largura da zona não pulverizada 

em 5 metros. 

SPoPT2: Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, 

camisa de mangas compridas e calças. 

SPoPT5: Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas até à secagem 

do pulverizado. 

SPoPT6: Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos 

contaminados, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro. 

 

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti Venenos, 

Telef: 800 250 250 

 

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada 

do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, 

sempre que possível, devendo estes serem entregues num ponto de 

retoma autorizado. 

Armazenamento: Manter ao abrigo da luz solar. Armazenar em local bem ventilado e 

seco. 

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de 

fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas 

características previstas na Lei. 


