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FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O PEDRADO DA MACIEIRA  
 

Substância 
ativa Modo de ação Observações 

Intervalo 
Segurança 
IS (dias) 

Produtos Comerciais 

Bacillus subtilis 
QST 713 Contacto com ação preventiva  - - SERENADE MAX 

captana  Contacto com ação preventiva 
Não utilizar em macieiras das 

cultivares do grupo ‘Delicious’ nem 
da ‘Wine sap’, ou outras suscetíveis 

 
21 

 

MERPAN 80 WG · CAPTANA 
SELECTIS · CAPTANA SAPEC DF · 
CAPTANA SAPEC 83 · CAPTAN · 

MALVIN 83 WP · MERPAN 480 SC · 
PERCAPTA · MALVIN 80 WG 

captana + 
trifloxistrobina  

Fungicida misto, com ação 
preventiva 

Não efetuar mais de 3 tratamentos 
com este produto ou com outro do 

mesmo grupo (Qoi) 
21 FLINT  PLUS 

ciprodinil  Sistémico com ação preventiva e 
curativa 

Realizar no máximo 3 tratamentos, 
por cultura e ano, com este ou outro 

fungicida do grupo das 
anilinopirimidinas. 

Tem ação anti-oídio. 

Aplicar até 
ao fim da 
floração 

CHORUS 50 WG · QUALY 

cresoxime-
metilo  

Sistémico, com mobilidade 
translaminar e ação de vapor e 
atuação predominantemente 

preventiva mas também curativa. 

Não efetuar mais de 3 tratamentos 
com este produto ou outro do mesmo 

grupo. Tem ação anti-oídio. 
28 STROBY WG 

difenoconazol  Sistémico com ação preventiva e 
curativa 

Efetuar no máximo 4 aplicações 
anuais, no conjunto das doenças 

visadas, com este produto ou outro do 
mesmo grupo (DMI) 

14 SCORE 250 EC · CERIMONIA · 
INVICTUS 

ditianão Contacto com ação preventiva  - 21 DELAN 70 WG · DICTUM 

dodina Contacto com ação preventiva e 
curativa - 14 SYLLIT 65 WP · SYLLIT 400 SC 

enxofre  Contacto, com ação preventiva  Combate simultâneo de pedrado e 
oídio - Vários 

fluopirame + 
tebuconazol 

Sistémico com ação preventiva e 
curativa 

Efetuar no máximo 2 aplicações 
anuais, no conjunto das doenças 

(pedrado e oídio) 
14 LUNA EXPERIENCE 

fluquincozanol 
+ pirimetanil 

Fungicida misto que atua como 
preventivo e curativo 

Efetuar no máximo 4 aplicações 
anuais, no conjunto das doenças 

visadas, com este produto ou outro do 
mesmo grupo (DMI) 

56 VISION 

folpete Contacto com ação preventiva - 21 
FOLPETIS WG · FOLPAN 80 WDG · 

BELPRON F-50 · FOLPEC 50 · FOLPEC 
50 AZUL · FOLPAN 500 SC · SOLOFOL 

mancozebe  Contacto com ação preventiva 

Não ultrapasse as 4 aplicações com 
esta substancia ativa ou outra do 

grupo dos ditiocarbamatos (metirame, 
propinebe, tirame ou zirame). Este 

produto pode causar fitotoxicidade em 
algumas variedades de macieira 

28 (1) Vários 

mancozebe + 
tebuconazol  

Sistémico com ação preventiva e 
curativa 

Efetuar no máximo 4 aplicações 
anuais, no conjunto das doenças 

visadas, com este produto ou outro do 
mesmo grupo (DMI) 

28 FOX MZ · TEBUTOP MZ 

 metirame  Contacto com ação preventiva 

Não ultrapasse as 4 aplicações com 
esta substancia ativa ou outra do 

grupo dos ditiocarbamatos 
(mancozebe, propinebe, tirame ou 

zirame). 

28 POLYRAM  DF 

pentiopirade 
Fungicida com mobilidade 

translaminar com ação preventiva 
e curativa 

Recomenda-se 2 aplicações seguidas 21 FONTELIS 

propinebe  Contacto com ação preventiva 

Não ultrapasse as 4 aplicações com 
esta substancia ativa ou outra do 

grupo dos ditiocarbamatos (metirame, 
mancozebe, tirame ou zirame). 

(2) ANTRACOL · ANTRACOL WG 

tebuconazol   Sistémico com ação preventiva e 
curativa 

Efetuar no máximo 4 aplicações 
anuais, no conjunto das doenças 

visadas, com este produto ou outro do 
mesmo grupo (DMI). Tem ação anti-

oídio. 

21 

FOX WG ADVANCE · LIBERO TOP · 
MYSTIC 25 WG · TEBUTOP · ORIUS 
20 EW · FRUTOP 25 EW · FEZAN · 

GLORIA 20 · ORIUS 20 EW  
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tetraconazol  Sistémico com ação preventiva e 
curativa 

Efetuar no máximo 4 aplicações 
anuais, no conjunto das doenças 

visadas, com este produto ou outro do 
mesmo grupo (DMI) 

7 DOMARK 

tiofanato-metilo  Sistémico com ação preventiva e 
curativa 

Destinado a tratamento simultâneo de 
pedrado e oídio. Máximo 1 aplicação.   14 TOCSIN WG 

tirame  Contacto com ação preventiva 

Não ultrapasse as 4 aplicações com 
esta substancia ativa ou outra do 

grupo dos ditiocarbamatos (metirame, 
mancozebe, propinebe ou zirame). 

Aplicar após o fim da floração. 

35 
THIANOSAN · FERNIDE WG · 

FERNIDE WP · POMARSOL ULTRA D 
·  TM 80 · TIDORA G · URAME 80 WG 

trifloxistrobina  

Sistémico, com mobilidade 
translaminar e lateral com ação 
predominantemente preventiva, 

mas também curativa 

Não Efetuar mais de 3 tratamentos 
com este produto ou outro do mesmo 

grupo (Qoi) 
14 CONSIST · FLINT 

 zirame  Contacto, com ação preventiva 

Não ultrapasse as 4 aplicações com 
esta substancia ativa ou outra do 

grupo dos ditiocarbamatos (metirame, 
mancozebe, propinebe ou tirame). 

Tratar até ao final da floração. 

28 THIONIC WG · ZICO · ZIDORA AG 

Fonte: Página oficial da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (www.dgv.min-agricultura.pt) (10 de Março de 2016) 

Notas: Esta lista não contempla os produtos com cobre pois estes apenas devem ser utilizados até ao estado fenológico B-C. 

(1) - Consultar a indústria transformadora antes de usar o produto na cultura quando se destina a transformação industrial  

(2) – Formulação WP 175 – IS de 120 dias e Formulação WG 105 – aplicar antes da floração 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A CONSULTA DESTA LISTA NÃO DISPENSA A LEITURA DO RÓTULO DAS EMBALAGENS  

Sr. Fruticultor  
- Por forma a controlar a precipitação coloque um pluviómetro num local descoberto e próximo do seu pomar;  

- Os produtos com ação de contacto são lavados quando a precipitação atinge no pluviómetro valores superiores a 20 ml; 

- Evite a instalação da doença durante o período de contaminações primárias; 

- Privilegie a estratégia preventiva utilizando produtos de contacto com ação preventiva. Os tratamentos devem ser feitos antes da chuva 

contaminadora ou nas 24 horas seguintes, como tratamento “stop” impedindo a germinação dos ascósporos; 

- Na estratégia curativa os tratamentos devem ser realizados entre as 24 horas até 5 dias após a infeção com produtos sistémicos com ação 

curativa. Deve consultar o rótulo do produto para se certificar do número de dias de ação curativa; 

- Depois daquele intervalo, antes do aparecimento das manchas e segundo a indicação da Estação de Avisos, deverão ser usados produtos de 

ação de contato ou a sua mistura com um produto de ação curativa;  

- Promova a alternância de substâncias ativas e respeite o nº máximo de aplicações de forma a reduzir o risco de aparecimento de 

resistências; 

- A absorção dos produtos sistémicos (IBE´s) é afetada quando se registam temperaturas inferiores a 12ºC;  

- Certifique-se que, pelo menos 2 horas após aplicação de produtos sistémicos, não ocorre precipitação pois compromete a sua absorção;  

- Leia e respeite as condições de aplicação que constam no rótulo do produto fitofarmacêutico a utilizar; 

- Calibre o seu pulverizador para garantir a distribuição uniforme das gotas de pulverização por todos os órgãos da planta. Não se esqueça 

que de acordo com o Decreto-Lei 86/2010, de 15 de julho, o equipamento de pulverização de produtos fitofarmacêuticos deverá ser 

inspecionado até 26 de novembro de 2016. 

 

http://www.dgv.min-agricultura.pt)

