
 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 1. FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À ESCORIOSE AMERICANA  

DA VIDEIRA (Phomopsis viticola) EM 2022 

Substância ativa Designação comercial 
Observações MPB 

I.S. 

(dias) 
Modo de ação 

azoxistrobina  (estrobilurina) 

(QOL) 
QUADRIS (SYNGENTA) 

No combate à escoriose 

da vinha, são 

recomendados 2 

tratamentos “standard”. 

O 1º tratamento entre o 

gomo de algodão e a 

ponta verde e o 2º entre 

a saída das folhas e as 3 

folhas livres. 

 

NÃO 

21 

Penetrante com 

mobilidade 

Translaminar e 

lateral / Preventivo / 

Anti-esporulante/ e 

alguma atividade  

Curativa 

azoxistrobina+folpete 

(estrobilurina + 

ftalimida)(QOL) 

QUADRIS MAX (SYNGENTA) 

28  

TAGUS F (SELECTIS) 

TRUNFO F (SAPEC) 

cobre (oxido cuproso)+Oleo 

parafínico 

(inorgânico+derivado 

petróleo) 

RED FOX (CQmassó) 

Efetuar apenas um 

tratamento, entre o 

gomo de algodão até à 

ponta verde (BBCH05), 

ou após o surgimento 

das primeiras folhas até 

as folhas totalmente 

desenvolvidas (BBCH 

11-13). 

Sim - 
Superfície/preventiv

o 

ditianão+fosfanatos de 

potássio (quinona+fosfanato 

de potássio) 

ENVITA (BASF) 

No combate à escoriose 

da vinha, são 

recomendados 2 

tratamentos “standard”. 

O 1º tratamento entre o 

gomo de algodão e a 

ponta verde e o 2º entre 

a saída das folhas e as 3 

folhas livres. 

. 

NÃO 42 

Superfície/ 

Sistémico/ 

Preventivo 

enxofre (inorgânico) 

ALASKA MICRO (SELECTIS) 

SIM 

S/ap

licaç

ão  

Superfície/ 

Preventivo/ Curativo 

COSAN WDG (UPL) 

COSAN 80 WDG (UPL) 

ENXOFRE BAYER WG (BAYER) 

ENXOFRE BAYER 80 WG (BAYER 

ENXOFRE MOLHÁVEL SELECTIS 

KUMULUS (BASF) 
14 

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 

(CEREXAGRI_SA) 

S/ap

licaç

ão 

SOUF PALLARÉS 80 WG 

(PALLARÉS) 

SUFREVIT (INAGRA) 

THIOVIT JET (SYNGENTA) 

NIMBUS (UPL) 

NIMBUS 80 WG (UPL) 

MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDO 

(EPAGRO) 

COLPEN (UPL) 

THIOPRON 825 (UPL) 

SOFREX (UPL) 

ENXOFRE MICRONIZADO 

PREMIER (AGROTOTAL) 

http://www.drapn.mamaot.pt/drapn/prod_agric/manual.php
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/azoxistrobina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/azoxistr_folpete.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/ditianao+fosfanato%20de%20pot%C3%A1ssio.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/ditianao+fosfanato%20de%20pot%C3%A1ssio.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/enxofre.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 1. FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À ESCORIOSE AMERICANA DA VIDEIRA (Phomopsis viticola) EM 2022 (CONCLUSÃO) 

Substância ativa Designação comercial Observações MPB 
I.S. 

(dias) 
Modo de ação 

folpete  

(ftalimida) 

FOLLOW 80 WG (SHARDA) No combate à escoriose da 

vinha, são recomendados 2 

tratamentos “standard”. O 1º 

tratamento entre o gomo de 

algodão e a ponta verde e o 2º 

entre a saída das folhas e as 

3 folhas livres. 

. 

Não aplicar em videiras para 

uva de mesa 

NÃO 28 

Superfície/ 

Essencialmente 

Preventivo 

FOLLET 80 WG (SHARDA)) 
FOLPETIS SC (SELECTIS) 

FOLPETIS (SELECTIS) 

FLEXI 80 WG (SHARDA) 
FOLPEC  SC (ASCENZA) 

FOL HITEC (SHARDA) 

folpete+fosetil-alumínio  

(ftalimida + organo-metálico 

(fosfonato))  

RHODAX FLASH (BAYER)  

VIDEVAL VALLÉS (Bayer) 

 

Realizar uma única aplicação 

com este produto, quando os 

gomos apresentem a ponta 

verde (BBCH 07) tendo os 

mais adiantados 1-2 cm de 

comprimento  

NÃO 

 

Superfície/ 

Sistémico/ 

Preventivo 

metirame (ditiocarbamato) POLYRAM DF (BASF) 
No combate à escoriose da 

vinha, são recomendados 2 

tratamentos “standard”. O 1º 

tratamento entre o gomo de 

algodão e a ponta verde e o 2º 

entre a saída das folhas e as 

3 folhas livres. 

 

28 
Superfície / 

Preventivo 

metirame+ piraclostrobina  

(ditiocarbamato) (QOL) 
CABRIO TOP (BASF) 56 

Superfície/Penetrant

e/preventivo/Curativ

o   

Fonte: https://sifito.dgav.pt/ consulta 17/01/2022 

http://www.drapn.mamaot.pt/drapn/prod_agric/manual.php
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/folpete.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/folpete_fosetil_alumn.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/metirame.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/metirame_piraclostrobina.htm
https://sifito.dgav.pt/


 

 

QUADRO 2. FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO CINZENTA  

NA CULTURA DO MIRTILO EM 2022 

Substância ativa 
Designação 

comercial 
Observações MPB 

I.S. 

(dias) 
Modo de ação 

Bacillus amyloliquefaciens QST 713 

(Microorganismo-Bactéria) 

SERENADE MAX 

(BAYER) 

Realizar no máximo 6 a 8 

aplicações (ver rótulo) 

Ação antagonista que previne e 

evita a fixação e penetração do 

agente patogénico. 

Paralelamente, poderá induzir na 

planta uma resistência sistémica 

ao patogéneo 

SIM 

1 Preventivo 

SERENADE ASO 

(BAYER) 

Aureobasidium pullulans DSM 14940 + 

Aureobasidium pullulans DSM 14941 

(microorganismo-Fungo) 

BOTECTOR 

(BIOFERM) 

Realizar no máximo 6 (BOECTOR) 

a 8 (JULIETA) e HIVA)) tratamentos 

anuais com estes produtos. Iniciar 

as aplicações no início da floração 

enquanto as condições 

meteorológicas decorrerem 

favoráveis à doença (BBCH 12 - 

89). 

Estes microrganismos entram em 

competição, por espaço e 

nutrientes, com o fungo da 

podridão cinzenta (Botrytis 

cinerea). 

1 Preventivo 

Saccharomyces cerevisiae estirpe LAS02 

(microrganismo-levedura) 

JULIETTA 

(AGRAUXINE) 
1 Preventivo 

HIVA (AGX) 1 Preventivo 

eugenol+geraniool+timol (extratos de 

plantas –terpenos) 
ARAW (EDEN) 

Aplicar desde a formação dos 

frutos até à colheita (BBCH 71-

89). Máximo uma aplicação 

1 
Preventivo/curativ

o 

cerevisana  Paredes celulares da 

levedura Saccharomyces cerevisiae 

estirpe LAS 117 
ROMEO (AGX) 

Estimulante dos mecanismos de 

defesa naturais das plantas 

Máximo de 8 aplicações 

1 Preventivo 

fenehesxmida (hidroxianilida) IBE 

TELDOR (BAYER) 

Máximo 2 tratamentos em cultura 

ao ar livre e 3 tratamentos em 

estufa. Tratar desde o início da 

floração, enquanto as condições 

forem favoráveis à doença. 

Não 

3 

*/7*

* 

Penetrante 

c/mobilidade 

Translaminar/prev

en-tivo/curativo 

TELDOR SC 

(BAYER) 

Aplicar (cultura protegida) ao 

aparecimento dos sintomas da 

doença, desde os primeiros 

botões florais visíveis até aos 

frutos atingirem o tamanho final 

(BBCH 55 a 89). Máximo 3 

aplicações. 

3* 

SONAR (BAYER) 

pirimetanil (anilinopirimidina) SCALA (BASF) 

Máximo 2 tratamentos em cultura 

de ar livre, tratamentos a partir da 

floração com condições 

favoráveis à doença 

14 

trifloxistrobina + fluopirame 

(estrobilurina + benzamida-

piridina)(Qol/SDHI) 

LUNA SENSATION 

(BAYER) 

Máximo de 2 aplicações (cultura 

de ar livre) e 1 aplicação (cultura 

protegida)  

7 
Penetrante 

c/mobilidade 

Translaminar/prev

en-

tivo/curativo/anti-

esporulante 

fenepirazamina ( amino-

pyrazolinone)(IBE) 

 

PROLECTUS 

(KENOGARD) 

Máximo 3 tratamentos por 

campanha/cultura, no conjunto 

dos fungicidas que contenham  

fenepirazamina e fenehexamida- 

Apenas até à plena floração 

(BBCH 65) 

- 

boscalide + piraclostrobina   

(carboximida+estrobilurina)   (SDHI/Qol) 
SIGNUM (BASF) 

Apenas em cultura de ar livre 

Máximo de 1,5 kg de produto 

comercial por hectare. Máximo 

dois tratamentos, por ciclo 

vegetativo, com este ou outro 

produto com o mesmo modo de 

ação (SDHI) e/ou (QoI). 

3 

Sistémico/Penetra

nte c/mobilidade 

Translaminar/prev

en-tivo e curativo 

IS- Intervalo de segurança/ MPB- Modo de Produção Biológico                                                                                                    

Fonte: sifito.dgav.pt -consulta em 17/02/2022 

*-cultura protegida, ** cultura de ar livre 

A informação apresentada não dispensa a consulta do Rótulo/Ficha Técnica dos produtos. 

http://www.drapn.mamaot.pt/drapn/prod_agric/manual.php


 

 

QUADRO 3. FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À LEPRA DO PESSEGUEIRO EM 2022 
 

Substância ativa Designação comercial Observações MPB 
I.S. 

(dias) 
Modo de ação 

ZIRAME(ditiocarbamato) 

ZIDORA A G (NUFARMA) 
Máximo 3 aplicações por ano, 
não aplicar em fruta destinada 

à indústria 

NÃO  
Superfície / 
Preventivo 

ZICO (Seletis-Agrobase) 
Máximo 3 aplicações por ano, 
tratar apenas até à floração 

THIONIC WG (NUFARMA) 

Máximo 3 aplicações por ano, 
tratar apenas até à floração,não 

aplicar em fruta destinada à 
indústria 

captana (ftalimida) 

MALVIN 80 WG (ARYSTA) Máximo 2 aplicações por ano 

NÃO 

 
21 

 

Superfície /  
Preventivo 

MERPAN 80 WG (ADAMA) 
Máximo 2 aplicações por ano, a 

partir da floração 

CAPTAZEL WG (IQV-AGRO) 
Tratar ao intumescimento dos 
gomos e à queda das folhas) 

SCAB 80 WG (SHAEUR 
Máximo 2 aplicações por ano, a 
partir da floração 

28 

Cobre ( sulfato de cobre e 
cálcio- mistura bordalesa) 

CALDA BORDALESA AZUL (VALlÉS) 

Tratar ao intumescimento dos 
gomos e à queda das folhas 

Sim 7 

CALDA BORDALESA QUIMIGAL 
(VALLÉS) 

Não  

CALDA BORDALESA QUIMAGRO 
(VALLÉS) 

Sim 

 

CALDA BORDALESA VALLÉS 7 

CALDA BORDALESA SELECTIS  

SUPERBORDALESA (UPLCOOP)  7 

CALDA BORDALESA RSR (IQV) 7 

CALDA BORDALESA CAFFARO 20 7 

PEGASUS WG (ISAGRO) 7 

Cobre ( sulfato de cobre 
tribásico) 

NOVICURE (UPL)  

CUPROXAT (NUFARM-P) 
Tratar ao intumescimento dos 
gomos e à queda das folhas) 

7 

Cobre ( óxido cuproso)+óleo 
parafínico  

RED FOX  (CQMASSÓ) 

Tratar durante a senescência 
das folhas, ou no 
desenvolvimento dos gomos 
florais 

 

Cobre (oxicloreto de cobre) 
(inorgânico) 

CURENOX 50 (VALLÉS)  
 
 
 
 
 
 
 
Tratar ao intumescimento dos 
gomos e à queda das folhas. 
Nunca aplicar após a 
rebentação  dos gomos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

CUPRA (LAINCO)  

CUPRAVIT (BAYE) 7 

CUPRITAL ( ASCENZA) 7 

CUPRITAL SC (ASCENZA)  

COBRE 50 SELECTIS 

7 EXTRA- COBRE 50 (VALLÉS)  

FLOWRAM CAFFARO (ISAGRO) 

FLOWBRIX BLU (MONTANWERKE) 

 FLOWBRIX (MONTANWERKE) 

ULTRA COBRE (VALLÉS) Não 

COBRE FLOW CAFFARO (ISAGRO) Sim 7 

http://www.drapn.mamaot.pt/drapn/prod_agric/manual.php
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/captana.htm


 

 

 

 

 

 

QUADRO 3. FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À LEPRA DO PESSEGUEIRO EM 2022 (CONCLUSÃO) 

Substância ativa Designação comercial Observações MPB 
I.S. 

(dias) 
Modo de ação 

Cobre (oxicloreto de cobre) 
(inorgânico) 

CODIMUR SC ( SARABIA) 

Tratar ao intumescimento dos 
gomos e à queda das folhas. 

Nunca aplicar após a 
rebentação  dos gomos 

Sim 

 

Superfície /  
Preventivo 

CODIMUR 50 ( SARABIA) Não 

COPPER KEY FLOW (KEY) sim 

CUPRA (LAINCO) Não 

CUPRACAFFARO WG (ISAGRO) 
Sim 7 

NEORAM MICRO (ISAGRO) 

COLZI 50 Não 
 

MARIMBA 35 WG (ALBTKI)  

INACOP L (SPICAM) Sim 
7 

OXITEC 25% HI BIO (ALBTKI) Não 

NUCOP M 35% HI BIO 
(AMBECHEM) 

Sim 

 

BLURAME ( VALLÉS) 

CUPROZIN 35 WP( SPIESS) Realizar apenas 1 tratamento, à 
queda das folhas, ou ao 
intumescimento dos gomos 

OXICUPER (SELECTIS) 

CUPROXI FLO (ADAMA) 
Aplicações em Pré-floração 
(máximo por aplicação 2,9L/Há) 

CUPRANTOL DUO (ISAGRO) Realizar apenas 1 tratamento, à 
queda das folhas, ou ao 

intumescimento dos gomos 
GRIFON (ISAGRO) 

Cobre ( hidróxido de cobre) 
(inorgânico) 

KOCIDE 35 DF (SPIESS) 

Tratar ao intumescimento dos 
gomos e à queda das folhas 

Não 
HIDROTEC 50% WP (SELECTIS) 

HIDROTEC 20% HI BIO 
(AMBECHEM) 

7 

KOCIDE OPTI (SPIESS)  

 

KOCIDE 2000 (SPIESS) Não 

KADOS (SPIESS) Sim 

COPERNICO 25% HIBIO 
(AMBECHEM) 

Não 

CHAMPION WG (NUFARMA) 
Sim 7 

CHAMPION WP (NUFARMA) 

enxofre (inorgânico) 

STULLN (SAPEC) 
Aplicação pré- floração com 
dosagem mais Alta 
Após a floração e até ao 
vigamento do fruto, usar a 
dosagem mais baixa. 

SIM 

 
Superfície  (Atua por 

libertação de 
vapores)/  

Preventivo/curativo 

STULLN WG ADVANCE (ASCENZA) Não 

ENXOFRE MOLHÁVEL SELECTis 
 

FLOSUL (SULPHUR) 

LAINXOFRE L (LAINCO) Não 

SUFREVIT (SPICAM)  

Calda sulfo-cálcica 
(inorgânico) 

CURATIO (BIOFA) 

Realizar um tratamento em 
pré-floração, um durante a 

floração e os restantes depois 
da floração. Realizar no máximo 

5 aplicações. 

Sim 30 

difenoconazol(azol) DMI 

SCORE 250 EC (SYNGENTA) Máximo 2 aplicações por ano 

NÃO 

7 
Sistémico/ IBE 

 Preventivo / Curativo 
DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE 
CONCENTRADO (COMPO) 

Máximo 3 aplicações por ano  

difenoconazol(azol) DMI 
MAVITA 250 EC (ADAMA) Máximo 2 aplicações por ano 

 

Não 

 
Sistémico/ IBE 

 Preventivo / Curativo ZANOL (AGROTOTAL) 

dodina (Guanidina)  
 

SYLIT 544 SC (ARISTA) 
Máximo 2 aplicações por ano, 
desde o entumescimento dos 
gomos até o vingamento dos 

frutos 

75 

Superfície/ 
Preventivo/ Alguma 

ação curativo quando 
aplicado até 24 H 

após a infeção 

REPIMAX (ARYSTA) 

http://www.drapn.mamaot.pt/drapn/prod_agric/manual.php
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/enxofre.htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/difenoconazol.htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/difenoconazol.htm


 

 

 

 

Estação de Avisos de Entre Douro e Minho                   Fonte: sifito.dgav.pt (consulta em 8/03.2022) 
 

Nota: MPB – modo de produção biológico;  I.S. – Intervalo de segurança   

A informação apresentada não dispensa a consulta do Rótulo/Ficha Técnica dos produtos. 

 

QUADRO 4. FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À BACTERIOSE DA NOGUEIRA EM 2022 

Substância ativa Designação comercial Observações  MPB. 
I. S. 

(dias) 
Modo de ação 

Bacillus amyloliquefaciens 

QST 713 
SERENAD ASO (BAYER) 

Não fazer mais de 6 

aplicações em cada ano 

Tratar preventivamente 

após a floração e até que 

os frutos atinjam 50% do 

seu tamanho final SIM 

 

3 

Superfície/ 

Preventivo 

cobre (oxicloreto) 

(inorgânico) 
CUPROXI FLO (ADAMA) 

Em pré-floração 

Máximo 4 aplicações 

 

cobre (hidróxido de cobre)  

(inorgânico) 

 

 

KADOS (DUPONT) 
Tratar ao abrolhamento 

dos gomos, durante e no 

final da floração e à 

queda das folhas. Se o 

tempo decorrer húmido, 

tratar ainda em Julho e 

em pleno Verão. 

Não se recomenda para 

locais com ocorrências de 

geadas fortes 

7 

KOCIDE 2000 (DUPONT) 
NÃO 

KOCIDE 35 DF (DUPONT) 

KOCIDE OPTI (DUPONT) 

SIM CHAMPION WG (NUFARM) 

CHAMPION WP (NUFARM) 

HIDROTEC 50% WP (SELECTIS) NÃO 

VITRA 40 MICRO (IND. VALLÉS) Tratar ao abrolhamento 

dos gomos, no final da 

floração e à queda das 

folhas. Se o tempo 

decorrer húmido, tratar 

ainda em Julho e em 

pleno Verão. 

 

COPERNICO 25% HI BIO 

(AMBECHEM) 
NÃO 

HIDROTEC 20% HIBIO (AMBECHEM) 

SIM 

cobre (sulfato de cobre 
tribásico) (inorgânico) 

CUPROXAT (NUFARM_P) 

Tratar ao abrolhamento 

dos gomos, durante e no 

final da floração e à 

queda das folhas. Se o 

tempo decorrer húmido, 

tratar ainda em Julho e 

em pleno Verão. 

NOVIVURE (UPL)    3 trat 

Não aplicar após o final 

da floração. Máximo 3 

aplicações 

cobre (hidróxido de cobre+ 

oxicloreto de cobre)  

(inorgânico) 

 

CUPRONTOL DUO (ADAMA) Realizar uma aplicação 

entre o abrolhamento e o 

fim da floração 

, não excedendo a dose 

de 4 kg/Cu/ha/ano, no 

conjunto dos produtos 

que contenham cobre. 

14 
GRIFON  (ISAGRO) 

https://sifito.dgav.pt/divulgacao/produtos
http://www.dgadr.pt/?cr=14505
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(oxicloreto).htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(hidroxido).htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(sulfato_de_cobre(trib%C3%A1sico)).htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(sulfato_de_cobre(trib%C3%A1sico)).htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(hidroxido).htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(hidroxido).htm


 

 

QUADRO 5.FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO PEDRADO DAS POMÓIDEAS EM 2022 

Substância ativa Designação comercial 
 

Observações 
MP
B 

I. S. 
(dias) 

Modo de ação 

Bacillus amyloliquefaciens QST 713 
 (bactéria)  

SERENADE MAX (BAYER) 

Ação antagonista que  previne e evita a 
fixação e penetração do agente 
patogénico. Paralelamente, poderá 
induzir por parte da planta uma 
resistência sistémica ao patogénio. 
Máximo 4 aplicações 

SIM 

- 
Superfície  
Preventivo 

Calda Sulfo-cálcica (óxido de cálcio 
(cal virgem) +enxofre) 

CURATIO (BIOFA) 

Realizar um tratamento em pré-
floração, um durante a floração e os 

restantes depois da floração. Realizar 
no máximo 11 aplicações. 

30 

Superfície  
Preventivo/curati
vo (atua por 
contato e 
libertação de 
vapores) 

captana (ftalimida) 
 

RUSTIK (AGCHEM))  
 
Não utilizar quando a fruta se destina a 
conservas, ou transformação indudtrial 

NÃO 

 

28 

Superfície  
Preventivo 

SCAB 80 WG (SHARDA) 

Máximo 7 aplicações por ano 

21 

FRUCAPTA (SHARDA) 

28 

CAPITAL 80 WG (SHARDA) 

AVENGER 80 WG (SHARDA) 

MALVIM 80 WG (ARYSTA) Não utilizar em macieiras das cultivares 
do grupo ‘Delicious’, da ‘Wine sap’ ou 
outras suscetíveis. Não fazer aplicações 
adicionais com folpete na mesma 
época de produção. 

MERPAN 80 WG (ADAMA) 

CAPTZEL WG (ARYSTA) 

CAPTAIN 480 SC (SHARDA)) 
Realizar no máximo 4 tratamentos por 
ciclo cultural. 

21 

ciprodinil (anilinopirimidina) 
 

CHORUS 50 WG(SYNGENTA) 
Máximo 3 aplicações por ano, com este 

ou outro produto do grupo das 
anilinopirimidinas 

21 Sistémico/ 
Penetrante com 
movimento 
sistémico no 
xilema e difusão 
lateral nas células 
da proximidade 
da penetração. 
Preventivo/ 
Curativo  

EQUADOR ( 

60 

CARDINAL (SELECTIS) 

QUALY (ADAMA) 

ciprodinil + tebuconazol  
(anilinopirimidina e triazol -DMI) 

BENELUS (ADAMA)  

Apenas 1 aplicação, com este produto, 
e no máximo 3 aplicações com outros 
produtos que contenham 
anilinopirimidinas e DMI 

cobre (hidróxido)  
(inorgânico) 
 

KADOS (DUPONT) 

Não aplicar após a ponta verde das 
folhas 

SIM 

- 

Superfície 
Preventivo 

KOCIDE 2000 (DUPONT 
NÃO 

KOCIDE 35 DF (DUPONT 

KOCIDE OPTI (DUPONT)  

SIM 
COPERNICO 25% HI BIO 
(SELECTIS)   

CHAMPION WG 
(NUFARM_P 

7 
CHAMPION FLOW 
(NUFARM_P) 

NÃO 
HIDROTEC 50% WP 
(SELECTIS)  

O produto tem ação inibidora em 
bactérias que favorecem a formação 
de gelo, não aplicar em locais com 
geadas fortes 
 

- 

VITRA 40 MICRO ( IQV) 
Não aplicar após a ponta verde das 

folhas 

sim 7 

HIDROTEC 20% HI BIO 
(SELECTIS) 

cobre (oxicloreto)  
(inorgânico) 

CUPRAVIT (BAYER) 
Na cultivar Golden delicious,apenas 

durante o repouso vegetativo 
CURENOX 50 (VALLÉS) 

EXTRA-COBRE 50 (VALLÉS) 

http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/captana.htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/ciprodinil.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/ciprodinil+tebuconazol.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/ciprodinil+tebuconazol.htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(hidroxido).htm


 

 

QUADRO 5.FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO PEDRADO DAS POMÓIDEAS EM 2022 (CONTINUAÇÃO I) 

Substância ativa Designação comercial 
 

Observações 
MP
B 

I. S. 
(dias) 

Modo de ação 

cobre (oxicloreto)  
(inorgânico) 
 

CUPROCAFFARO WG 
(ISAGRO SPA) 

Não aplicar após o aparecimento da 
ponta verde das folhas. 

 
SIM 

 
7 
 

Superfície 
Preventivo 

CUPRITAL SC (ASCENZA) 

CUPRITAL (ASCENZA) 

INACOP L (IQV) 

OXICUPER  (SELECTIS) 

COBRE 50 SELECTIS  

COBRE FLOW CAFFARO 
(ISAGRO SPA) 

FLOWRAM CAFFARO  
(ISAGRO SPA) 

CUPROCOL (SYNGENTA)** 

Não aplicar após a ponta verde das 
folhas 

Não 7 

Superfície 
Preventivo 

BLAURAME (VALLÉS) Sim  
- 

CUPRITAL (SAPEC)  

COBRE LAINCO (LAINCO) 
Não 

7 
OXITEC 25% HI BIO 
AMBECHEM) 

CODIMUR 50 (EX: SARABIA) 

SIM 
CODIMUR SC (50 
(EXCLUSIVOS SARABIA) 

Máximo 3 aplicações no mesmo solo 
agricola, não excedendo 4 Kg de 

cobre/ha/ano 

 

COPPER KEY FLOW (KEY) 

COPPER KEY (KEY) 

Não 
COBRE LAINCO (LAINCO) 

CUPRA (LAINCO) 

CODIMUR 50 (EXSA) 

CUPROXI FLO (ADAMA) 
Máx por aplicação/ano 2,9 L/ha  
 

SIM 

NUCOP M 35% HI BIO 
(AMBECHEM) 

Apenas uma aplicação, não aplicar 
após a ponta verde das folhas 

FLOWBRIX BLU 
(MONTANWERKE) 

FLOWBRIX 
(MONTANWERKE 

ULTRA COBRE (VALLÉS) Não  

MARIMBA 35 WG 
(ALBAUGH UK) 

SIM CUPROZIM 35 WP (SPIESS) 

CALLICOBRE 50 WP 
(VALLÉS) 

Apenas uma aplicação;não aplicar após 
a ponta verde das folhas; na cultivar 
Golden delicious tratamento apenas 

durante repouso vegetativo 

COZI 50 (VALLÉS) Não 

cobre ( oxicloreto+hidróxido)  
(inorgânico) 

GRIFON (ISAGRO) 

SIM 

CUPRANTAL DUO (ISAGRO) 

cobre (óxido cuproso) (inorgânico)    
COBRE NORDOX SUPER 75 
WG (MASSÓ)  

7 

cobre (sulfato de cobre e cálcio - 
mistura bordalesa) (inorgânico) 

CALDA BORDALESA AZUL 
(VALLÉS) 

CALDA BORDALESA RSR 
(CEREXAGRI_F) 

Não 

SUPER BORDALESA  
(UPLH) 

SIM 

7 

CALDA BORDALESA 
ASCENZA 

Nunca aplicar após o aparecimento da 
ponta verde das folhas (estado D). 

 

 

CALDA BORDALESA VALLÉS 7 

http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(oxido%20cuproso).htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(sulfato%20de%20cobre%20e%20calcio%20-%20mistura%20bordalesa).htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(sulfato%20de%20cobre%20e%20calcio%20-%20mistura%20bordalesa).htm


 

 

QUADRO 5.FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO PEDRADO DAS POMÓIDEAS EM 2022 (CONTINUAÇÃO II) 

Substância ativa Designação comercial 
 

Observações 
MP
B 

I. S. 
(dias) 

Modo de ação 

cobre (sulfato de cobre e cálcio - 
mistura bordalesa) (inorgânico) 

CALDA BORDALESA 
SELECTIS (SELECTIS) 

Nunca aplicar após o aparecimento da 
ponta verde das folhas (estado D). 

 
SIM 

 

Superfície 
Preventivo/ 

CALDA BORDALESA 
CAFFARO 20 (ISAGRO 

7 

CALDA BORDALESA 
QUIMAGRO (VALLÉS) 

 

PEGASUS WG (ISAGRO_SPA 7 

cobre (sulfato tribásico)(inorgânico 
CUPROXAT (NUFARM 7 

Superfície 
Preventivo/curati
vo 

NOVICURE (UPL) 
 cobre (oxido cuproso + 

Hidrocarboneto) (inorgânico) 
RED FOX (MASSÓ) 

cresoxime-metilo (estrobilurina) 
(Qol) 

STROBY WG (BASF) 
(Ação simultânea anti-oídio. Máximo 3 
aplicações por ciclo cultural e apenas 2 
consecutivas 

Não 

28 Penetrante com 
mobilidade 
translaminar e 
lateral 
/Preventivo/com 
alguma ação 
curativa /anti-
esporulante 

KSAR (ASCENZA) 

Realizar no máximo 3 aplicações por 
campanha com este ou outro produto 

que contenha QoI e/ou DMI. 
35 

DECIBEL (SELECTIS) 

QUIMERA  (AFRASA) 

VALKROM (AFRASA) 

SUGOBY (LAINCO 

cresoxime-metilo + difenoconazol 
(estrobilurina análoga 
(oximinoacetato) e triazol) (Qol+DMI) 

KSAR MAX (ASCENZA) Penetrante  com 
mobilidade 
translaminar e 
sistémico./ 
Preventivo/com 
alguma ação 
curativa, e anti-
esporulante 

COLOMBO (SELECTIS) 

difenoconazol(azol) IBE/DMI 

CERIMÓNIA (SAPEC) 
Máximo 4 aplicações com este ou 
outros produtos do mesmo grupo-DMI 

Não 

14 

Penetrante  c/ 
movimento 
Translaminar e 
sistemia 
localizada, 
Preventivo / 
Curativo  

DIFNOZOL 250 EC 
(SHARDA) 

Máximo 4 aplicações com este ou 
outros produtos do mesmo grupo-DMI 
Reentrada na parcela após os 
tratamentos, 3 dias após a 3ª aplicação 
e 9 dias após a 4ª 

SHARCONAZOLE 250 EC 
(SHARDA) 

DIVO (SHAESP) 

DISCO (SHARDA) 

INVICTUS (GLOBACHEM) 
Máximo 4 aplicações com este ou 
outros produtos do mesmo grupo-DMI 

MAVITA 250 EC 
(SYNGENTA) 

(Máximo 3 aplicações por ano; ação 
simultânea anti-oídio) 

DUAXO FUNGICIDA 
POLIVALENTE 
CONCENT.(COMPO)  

Máximo 3 aplicações 

SCORE 250 EC (SYNGENTA) Trata simultaneamente o oídio, 
máximo 3 aplicações com este ou em 
conjunto com outros DMI´s ZANOL (AGCHEM) 

Difenoconazol +Isopirasame (triazol)  
DMI+Pyrasole-Carboximide) (SDHI) 

EMBRELIA (ADAMA) 
máximo 2 aplicações com este ou em 

conjunto com outros DMI´s 
21 

Penetrante c/ 
movimento  
translaminar e  
sistemia 
localizada/ 
Preventivo / 
Curativo 

ditianão (quinona)  

DELAN 70 WG (BASF) 

Máximo 6 aplicações 

42 

Superfície 
Preventivo 

DELAN SC (BASF) 56 

DICTUM (BASF) 21 

CALDERA (GLOBACHEM) 42 

http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(sulfato%20de%20cobre%20e%20calcio%20-%20mistura%20bordalesa).htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(sulfato%20de%20cobre%20e%20calcio%20-%20mistura%20bordalesa).htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(sulfato_de_cobre(tribásico)).htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(sulfato_de_cobre(tribásico)).htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cobre(sulfato_de_cobre(tribásico)).htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cresoxime_metilo.htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/difenoconazol.htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/ditianao.htm


 

 

QUADRO 5.FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO PEDRADO DAS POMÓIDEAS EM 2021 (CONTINUAÇÃO III) 

Substância ativa Designação comercial Observações 
MP
B 

I. S. 
(dias 

Modo de ação 

ditianão (quinona) ALCOBAM (GLOBACHEM) Máximo 6 aplicações 

NÃO 

  

ditianão +  fosfanatos de potássio 
(quinona e fosfonato de potássio) 

ENVITA (BASF) 
 

35 
Superfície/sistémi
co 
Preventivo 

ditianão  pirimetanil (quinona e 
anilinopirimidina) FABAN® 500 SC (BASF) 

 

Máximo 3 aplicações por campanha 56 

Superficie/ com 
movimento 
translaminar e 
ação de vapor  
Preventivo/Curativ
o 

dodina (guanidina 

SYLIT 400 SC ((AGRIPHAR) 
Após a floração, realizar no máximo 2 
aplicações. 

60 

Superfície/ 
ação 
essencialmente 
preventiva e de 
limitação das 
infeções, se 
aplicado na 18 a 
24 horas após a 
contaminação. 

SYLIT 544 SC (ARYSTA) 

Máximo 2 tratamentos ano, desde a 
ponta verde até 60 dias antes da 

colheita) REPIMAX (ARYSTA) 

enxofre (Inorgânico) 

SUFREVIT (INAGRA) Após a floração usar a dosagem mais 

baixa. 
SIM 

3 
 

Superfície 
Preventivo/ 
curativo 
(atua por 
libertação de 
vapores de 
enxofre) 

LAINXOFRE (LAINCO) NÃO 

THIOPRON 825 (UPL) Máximo 8 aplicações no conjunto das 
doenças a tratar, tem ação sobre os 
ácaros eriofídeos 

SIM 

COLPENN (UPL) 

SOLFREX (UPL) 

HELIOTERPENN SOUFRE 
(ACTION PIN) 

Máximo 12 aplicações no conjunto das 
doenças a trata 

ENXOFRE MOLHÁVEL 
SELECTIS  

Tratamentos durante a floração, 
apenas em cultivares em que se 
prolongue por um período grande de 
tempo. 

STULLN (SAPEC) 

FLOSUL (SULPHUR) 

ENXOFRE MOLHÁVEL 
ORMENTAL (SIPCAM P) 

ENXOFRE MOLHÁVEL 
SELECTIS 

HÉLIOSOUFRE S(ACTION 
PIN)  

Máximo 12 aplicações no conjunto das 
doenças a trata 

KUMULUS S (BASF) 

Pode provocar fitotoxicidade em 
Golden delicous e Jonathan,não utilizar 
em fruta destinada a transformação 
industrial. 
 

STULLN WG ADVANCE 
(SAPEC) Após a floração usar a dosagem mais 

baixa. 
ALASKA MICRO (SELECTIS) 

MICROTHIOL SPECIAL 
DISPERSS (CEREXAGRI) 

Após a floração usar a dosagem mais 
baixa., máximo 8 aplicações no 
conjunto das doenças a tratar 

MICROTHIOL SPECIAL 
LIQUIDO (UPL EUROPE) 

Não efetuar mais de 8 tratamentos, 
tem efeito sobre ácaros eriofideos 
Pode provocar fitotoxicidade em 

Golden delicous e Jonathan,não utilizar 

em fruta destinada a transformação 

industrial. 

SIM 

ENXOFRE BAYER WG (UPL 
EUROPE) 

Não 

COSAN 80 WG (UPL) 

SIM 

NIMBUS 80 WG (UPL 
IBÉRICA SA) 

ENXOFRE MICRONIZADO 
PREMIER (AGROTOTAL) 

COSAN WDG (CEQUISA) 

http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/ditianao.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/ditianao+fosfanato%20de%20pot%C3%A1ssio.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/ditianao+pirimetanil.htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/dodina.htm


 

 

QUADRO 5.FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO PEDRADO DAS POMÓIDEAS EM 2021 (CONTINUAÇÃO IV) 

Substância ativa Designação comercial Observações 
MP
B 

I. S. 
(dias 

Modo de ação 

enxofre (Inorgânico) NIMBUS (UPL IBÉRICA SA)  

SIM 

  

SOUF PALLARÉS 80 WG 
(AZUFRERA) 

   

fenebuconazol Triazol) DMI 
 

INDAR 5 EW (DOW)  

Máx. 4 aplicações/ano) 

NÃO 

28 

Penetrante c/ 
mobilidade 
Translaminar e 
sistémico/ 
Prevent./ 
Curativo 
Prevent./ 
Curativo 

IMPALA (DOW) 

 

FLUAZIK 500 (AUVERONE) Máx. 3 aplicações/ano, combate 
simultaneamente a alternariose da 

macieira 
7 

Superfície/preven
tivo 

BANJO (ADAMA) 

FLUAZINOVA (FINCHIM ) 

fluaziname (2,6-dinitroanilina)  LUNA EXPERIENCE (BAYER)  

Realizar no máximo 2 tratamentos com 
este produto por campanha e no 
conjunto das doenças. Não exceder o 
limite máximo de 4 aplicações com 
DMI e 3 com SDHI. Combate 
simultaneamente o oídio 

14 

Penetrante c/ 
mobilidade 
Translaminar e 
movimento 
sistémico 
localizado/ 
Prevent./ 
Curativo 

flutriafol (triazol) DMI IMPACT EVO (FMC( 
max 2 aplicações, queda das pétalas 

até maturação) 
21 

Penetrante  com 
mobilidade 
translaminar e 
efeito de vapor. 
Alta sistemia via 
xilema./ 
Preventivo/com 
alguma ação 
curativa, 
erradicante 

fluxapiroxade (pirazol carboximida)  
SDHI 

SERCADIS 30 SC (BASF) 

Combate simultaneamente, o oídio. 
Máximo 3 aplicações, com este ou 

outros produtos que contenham SDHI 
para o conjunto das doenças a tratar 

35 

Absorvido pela 
superfície foliar, 
na camada cerosa 
das folhas e de 
seguida é 
redistribuido por 
mobilidade 
ascendente 

fosfanatos de potássio (fosfanatos) CENTURY (BASF) 

É aconselhado a uso deste produto  em 
programas de tratamentos que incluem 
o uso de fungicidas dotados de ação de 

contacto. 

NÃO 35 
Sistémico  
Modo de ação 
desconhecido 

hidrogenocarbonatos de potássio  ( 
mineral) 

ARMICARB (CERTIS) 
Máximo 5 tratamentos 

SIM 

1  
Superfície 
Preventivo 

BIO FUNGICIDA STOP (ANL) 1 

VITISAN (BIOFA AG) Máximo  6 tratamentos - 

Mefentrifluconazol (triazol) IBE-DMI REVYSION (BASF) Máximo de 2 aplicações 

NÃO 

28 

Penetrante com 
mobilidade 
Translaminar e 
sistémica via  
xilémica 

metirame (ditiocarbamato) POLYRAM DF (BASF)) 

Não efetuar mais de 3 aplicações por 
ciclo cultural 

28 Preventivo 

pirimetanil (anilinopirimidina) 

SCALA (BASF) 
14 

Translaminar e 
ação de vapor/ 
sistemia 
localizada/Preve
ntivo/ Curativo 

MALAKITE (BASF) 

PYRUS ( ARYSTA) 56 

Pentiopirade (Carboxamida-SDHI) FONTELIS (CORTEVA Máximo de 2 aplicações 21 

http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/fenebuconazol.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/fluaziname.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/fluaziname.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/fluxapiroxade.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/fosfanatos%20de%20pot%C3%A1ssio.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/hidrogenocarbonato%20de%20pot%C3%A1ssio.htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/metirame.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/pirimetanil.htm


 

 

QUADRO 5.FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO PEDRADO DAS POMÓIDEAS EM 2021 (CONTINUAÇÃO V) 

Substância ativa Designação comercial Observações MPB 
I. S. 

(dias 
Modo de ação 

 

tebuconazol (triazoll-IBE DMI 

 

FEZAN (OXON) Máximo 3 aplicações 

NÃO 

14 

Penetrante com 
movimento 
sistémico no 
xilema e difusão 
lateral nas 
células da 
proximidade da 
penetração. 
Preventivo/ 
Curativo 

DOMNIC (SHARDA) 
Máximo 2 aplicações, não ultrapassar a 
dose total de 0,8 L/ha, por campanha. 

21 

GANDY PLUS (AGCHEM 
ACCESS) 

Máximo 4 aplicações anuais, por 
cultura, com este ou outro fungicida 
com o mesmo modo de ação DMI. 

21 

FOX PLUS  (SAPEC) Máximo 2 aplicações 21 

LIBERO TOP (BAYER)) 

Tem ação simultânea contra oídio da 
macieira.Máximo 2 aplicações com este 
produto e 4 aplicações com produtos 
do grupo DMI)/ ano) 

 

TOTEM PRO (SHARDA) 
Máximo 2 aplicações com este produto 

Não ultrapassar a dose total de 0,8 
L/ha, por campanha. 

21 

TEBUSHA PRO (SHARDA) 

Máximo 2 aplicações com este produto 
Não ultrapassar a dose total de 0,8 

L/ha, por campanha 
21 

TEBU SUPER (SHAESP) 

TEBUCOLE PRO (SHARDA) 

TEBKIN (SHAESP) 

TEBUCONAZOL VALLÉS 

MYSTIC 25 WG 
(NUFARM_P) 

Máximo 2 aplicações com este produto 
e 4 aplicações no conjunto dos 
produtos DMI 

ORIUS ULTRA (NUFARM_P) Máximo 3 aplicações com este produto 
e 4 aplicações no conjunto dos 
produtos DMI 

14 
AKORIUS (SHARDA) 

ORIUS 20 EW (NUFARM_P) 21 

tetraconazol (azol)  IBE/DMI 

 

DOMARK (ISAGRO SP) 

Máximo 3 aplicações/ ano com estes 
produtos, máximo de 4 para o conjunto 

de produtos do grupo DMI) 

14 
 

Penetrante com 
movimento 
sistémico no 
xilema. 
Preventivo/curati
vo 

EMINENT  125 (ISAGRO) 

BAGANI ( 

Laminarina ( Bioestimulante) VACCIPLANT (Arysta/Seletis 
Promove o mecanismo de defesa das 
plantas 

SIM - Preventivo 

trifloxistrobina (estrobilurina) Qol 

CONSIST (BAYER) 

Máximo 3 aplicações no conjunto das 
doenças a tratar ( pedrado e oídio) 

NÃO 

14 

Penetrante com 
movimento 
tranlaminar e 
lateral / ação 
preventiva 

SAFIRA (GLOQUIMICOS) 

FLINT (BAYER) 

zirame (ditiocarbamato)  

 

THIONIC WG (NUFARM_P) Máximo 4 aplicações/ ano 
Tratamentos apenas até ao final da 
floração, e apenas nas variedades em 
que esta se prolongue no tempo 

 
Superfície/ 
Preventivo 

ZICO (NUFARM_P) 

ZIDORA AG (TAMINCO) 

 

Estação de Avisos de Entre Douro e Minho                                   Fonte: sifito.dgav.pt (consulta em 11/.03/.2022) 

I. S. (dias –jntervalo de segurança 

MPB-Modo de Produção Biológica 

** Limite decomercialização 16/09/2022/Limite de utilização 19/09/2023 

A consulta destes quadros não dispensa a leitura atenta do rótulo / ficha técnica  do respetivo produto 

fitofarmacêutico É necessário verificar sempre se a finalidade desejada consta do rótulo do produto. 

 

 

 

http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/tebuconazol.htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/tetraconazol.htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/trifloxistrobina.htm
http://madrp.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/zirame.htm

