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Mancozan 

 

 

Fungicida orgânico de síntese para diversas culturas  
 
 

Formulação/Composição 
Pó molhável (WP) com 80% (p/p) de mancozebe 
Contém metenamina 

 

 

 

O Mancozan é um fungicida alquilenobis (ditiocarbamato), de superfície, com actividade 
preventiva. Inibe vários processos metabólicos, actuando em diversos enzimas 
(multisítio). Encontra-se indicado para o tratamento de diversas doenças nas culturas 
abaixo referidas. 
 

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

VIDEIRA  

Míldio (Plasmopara viticola) e podridão negra (Guignardia bidwelli): Aplicar a 

concentração de 200 g/hL, não excedendo a dose máxima de 2 kg/ha.  Iniciar os 
tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste 
realizar o 1º tratamento no estado 7-8 folhas. Os tratamentos seguintes deverão ser 
realizados quando existirem condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. 

Persistência biológica do produto: 7 a 12 dias. Realizar no máximo 4 aplicações com 

este fungicida ou outro que contenha ditiocarbamatos. 

 

MACIEIRA e PEREIRA 

Pedrado (Venturia inaequalis e Venturia pyrina): Aplicar a concentração de 200 g/hL, não 

excedendo a dose máxima de 2 kg/ha. Iniciar as aplicações de acordo com o Serviço 
Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência iniciar os tratamentos ao aparecimento da 
ponta verde das folhas, e sempre que as condições climáticas forem favoráveis ao 
desenvolvimento da doença. Persistência biológica do produto: 7 a 10 dias. Consultar a 
indústria antes de usar o produto em fruta destinada a processamento industrial. Realizar 

no máximo 4 aplicações por cultura com este fungicida ou outro que contenha 

ditiocarbamatos. 

 

 

 

 

 



 

MELOEIRO, MELANCIA, ABÓBORA e ABOBORINHA (ar livre) 

Míldio (Pseudoperonospora cubensis) e antracnose (Colletotrichum sp.): Aplicar a 

concentração de 200 g/hL, não excedendo a dose máxima de 2 kg/ha. Tratar em 
condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. Persistência biológica do produto: 7 

a 10 dias. Realizar no máximo 4 aplicações por cultura com este fungicida ou outro 

que contenha ditiocarbamatos. 

 

ALFACE (ar livre) 

Míldio (Bremia lactuca): Aplicar a concentração de 200 g/hL, não excedendo a dose 

máxima de 2 kg/ha. Tratar, em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença, a 
partir do estado de plântula. Realizar tratamentos em condições de humidade elevada e 
temperaturas favoráveis. Persistência biológica do produto: 7 a 10 dias. Realizar no 

máximo 4 aplicações com este fungicida ou outro que contenha ditiocarbamatos. 

 

ALHO FRANCÊS (ar livre) 

Míldio (Peronospora destructor): Aplicar a concentração de 200 g/hL, não excedendo a 

dose máxima de 2 kg/ha. Tratar, em condições favoráveis ao desenvolvimento da 
doença, a partir do estado de plântula. Iniciar os tratamentos quando as plantas atingirem 
cerca de 15 cm e o tempo decorra húmido ou chuvoso, tendo em especial atenção o 
período de formação do bolbo. Persistência biológica do produto: 7 a 10 dias. Realizar no 

máximo 3 aplicações com este fungicida ou outro que contenha ditiocarbamatos. 

 

BATATEIRA  

Míldio (Phytophthora infestans) e alternariose (Alternaria solani): Aplicar a concentração 

de 200 g/hL, não excedendo a dose máxima de 2 kg/ha. Tratar de acordo com as 
indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste, iniciar os tratamentos 
quando as plantas atingem 20-30 cm ou quando a folhagem se toca na linha e se 
verifiquem condições favoráveis ao desenvolvimento da doença (temperatura superior a 
10°C e humidade relativa elevada). Persistência biológica do produto: 7 a 10 dias. 

Realizar no máximo 8 aplicações com este fungicida ou outro que contenha 

ditiocarbamatos. 

 

BERINGELA (ar livre) 

Míldio (Phytophthora nicotiniae) e alternariose (Alternaria solani): Aplicar a concentração 

de 200 g/hL, não excedendo a dose máxima de 2 kg/ha. Tratar, em condições 
favoráveis ao desenvolvimento da doença, a partir do estado de plântula. Persistência 

biológica do produto: 7 a 10 dias. Realizar no máximo 5 aplicações com este fungicida 

ou outro que contenha ditiocarbamatos. 

 

CEBOLA e CHALOTA (ar livre) 

Míldio (Peronospora destructor): Aplicar a concentração de 200 g/hL, não excedendo a 

dose máxima de 2 kg/ha. Tratar, em condições favoráveis ao desenvolvimento da 
doença, a partir do estado de plântula. Iniciar os tratamentos quando as plantas atingirem 
cerca de 15 cm e o tempo decorra húmido ou chuvoso, tendo em especial atenção o 
período de formação do bolbo. Persistência biológica do produto: 7 a 10 dias. Realizar no 

máximo 4 aplicações por cultura com este fungicida ou outro que contenha 

ditiocarbamatos. 

 

CENOURA (ar livre) 

Alternariose ou queima das folhas (Alternaria dauci): Aplicar a concentração de 200 

g/hL, não excedendo a dose máxima de 2 kg/ha. Tratar em condições favoráveis ao 
desenvolvimento da doença (tempo húmido e temperatura de 20-30ºC), a partir de 7-9 

cm. Persistência biológica do produto: 7 a 10 dias. Realizar no máximo 4 aplicações por 

cultura com este fungicida ou outro que contenha ditiocarbamatos. 

 



TOMATEIRO (ar livre) 

Míldio (Phytophthora infestans) e alternariose (Alternaria solani): Aplicar a concentração 

de 200 g/hL, não excedendo a dose máxima de 2 kg/ha.  Persistência biológica do 
produto: 7 a 10 dias. Consultar a indústria transformadora antes de usar o produto em 

tomate cuja produção se destina a processamento industrial. Realizar no máximo 5 

aplicações por cultura com este fungicida ou outro que contenha ditiocarbamatos 

 

ROSEIRA (ar livre) 

Ferrugem (Phragmidium mucronatum): Aplicar a concentração de 200 g/hL, não 

excedendo a dose máxima de 2 kg/ha. Tratar, em condições favoráveis ao 
desenvolvimento da doença. Aplicar preventivamente. Persistência biológica do produto: 

7 a 10 dias. Realizar no máximo 4 aplicações com este fungicida ou outro que 

contenha ditiocarbamatos. 

 

FLORES DE CORTE (craveiro, crisântemos, bocas de lobo e pelargónios) (ar livre) 

Ferrugem (Puccinia spp.): Aplicar a concentração de 200 g/hL, não excedendo a dose 

máxima de 2 kg/ha. Tratar, em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. 
Aplicar preventivamente. Persistência biológica do produto: 7 a 10 dias. Realizar no 

máximo 4 aplicações com este fungicida ou outro que contenha ditiocarbamatos. 

 
PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
 

 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 fitotoxidade em algumas variedades de macieira e 
pereira. 

 
MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

No depósito onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Numa vasilha 
juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar continuamente 
até obter uma pasta homogénea e sem grumos. Deitar esta pasta no depósito e 

completar o volume de água, agitando sempre. Evitar deixar a calda em repouso.  
 
MODO DE APLICAÇÃO 
Calibrar correctamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo 
com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância 
entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. 
A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação 
respeitando as doses indicadas. 
Nas fases iniciais de 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. 
 

Volumes de calda recomendados:  
Alface, flores de corte e roseira: 200-1000 L/ha. 
Videira: 300-1000 L/ha.  
Macieira e pereira: 400-1000 L/ha.  
Abóbora, aboborinha, alho-francês, batateira, beringela, cebola, cenoura, chalota, 
melancia, meloeiro, tomateiro: 500-1000 L/ha.  
 
 

 

 



 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 
Pode provocar uma reação alérgica cutânea. 
Suspeito de afetar o nascituro. 
Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
Ficha de segurança fornecida a pedido. 
          
         
 
   
 
                                                                                                         Atenção 
 
Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. 
Evitar respirar as poeiras. 
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 A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. 
EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 
Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. 
Eliminar conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. 
Para protecção dos organismos aquáticos não visados, respeitar uma zona não 
pulverizada em relação às àguas 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. 
 
Intervalo de Segurança: 3 dias em abóbora ao ar livre, aboborinha ao ar livre, beringela 
ao ar livre, melancia ao ar livre, meloeiro ao ar livre e tomateiro ao ar livre; 7 dias em 
batateira; 28 dias em alface ao ar livre, alho francês ao ar livre, cebola ao ar livre, cenoura 
ao ar livre, chalota ao ar livre, macieira, pereira e videira.  
Não ultrapassar o 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). 
 
Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Anti-Venenos  
Tel.: 808 250 143.  
 
 
FT: 20315 A 

 

 
 

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura 

atenta do rótulo da embalagem. 
 


