
 
 

FICHA TÉCNICA 

 

 

 

Previcur Energy 

 
 

Fungicida indicado no controlo da murchidão das plantas em viveiros (hortícolas e 

ornamentais), em rega gota-a-gota (hortícolas) e dos míldios da alface e espinafre. 

 

 
 

Formulação/Composição 
Solução concentrada (SL) com 310 g/L ou 27,68% (p/p) de fosetil (na forma de sal de 
sódio) e 530 g/L ou 47,32% (p/p) de propamocarbe (na forma de hidrocloreto) 
 
 

O Previcur Energy é um fungicida sistémico com fosetil, do grupo dos fosfanatos, que 
activa as defesas das plantas, interferindo no metabolismo fosfatado e com 
propamocarbe, do grupo dos carbamatos, que altera a permeabilidade das membranas 
celulares, inibindo a síntese dos ácidos gordos. O produto possui actividade preventiva e 
curativa. Actua contra doenças causadoras da murchidão das plantas causadas por 
fungos dos géneros Pythium e Phytophthora e para o controlo do míldio de algumas 
culturas hortícolas. 
 

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Viveiros (tabuleiros) 
Para culturas hortícolas (tomateiro, beringela, pimenteiro, pepino, aboborinha/courgette, 
abóbora, meloeiro, melancia, couve-flor, couve bróculo e couves de repolho, alface, 
mizuna, rúcula e rúcula selvagem) e ornamentais (craveiro, amor-perfeito, sardinheiras, 
estrelícias, antúrios, próteas e orquídeas) contra fungos causadores da murchidão das 
plantas Pythium e Phytophthora: 
Realizar 1 aplicação logo após a sementeira a uma dose de 3 ml/m2. Repetir se 
necessário, não ultrapassando as duas aplicações por cultura. Humedecer o solo antes 
da aplicação. 
 

Local definitivo – rega gota-a-gota 
Para as culturas hortícolas tomateiro, beringela, pimenteiro, pepino, 
aboborinha/courgette, abóbora, meloeiro e melancia (estufa ou ar livre) contra fungos 
causadores da murchidão das plantas Pythium e Phytophthora: 
Realizar 1 aplicação logo após a transplantação a uma dose de 2-3 L/ha em rega gota-a-
gota. 
 

 

 

 

 

 



 

Local definitivo – pulverização foliar 
Para o combate ao míldio da alface, em estufa ou ar livre (Bremia lactucae) e ao míldio do 
espinafre (ar livre) (Peronospora farinosa): 
Realizar 1 aplicação preventiva a uma dose de 2,5 L/ha. No caso da alface, se 
necessário, repetir 10 a 15 dias depois (máximo de 2  aplicações nesta cultura). No caso 
do espinafre só é permitida 1 aplicação. 
 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
Tendo em conta a elevada sensibilidade de algumas culturas ornamentais, recomenda-se 
a realização de um pequeno ensaio preliminar para testar uma eventual fitotoxidade, 

numa ou duas plantas, antes da utilização generalizada do Previcur Energy. 

 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 
No depósito onde se prepara a calda para a pulverização deitar metade da água 
necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, 
agitando sempre. 

 

MODO DE APLICAÇÃO 
Aplicação em viveiros (tabuleiros) e aplicação no local definitivo – rega gota-a-gota – ver 
condições de utilização. 
Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de 
calda no alvo biológico pretendido. 
Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da 
velocidade e largura de trabalho (distância entre linhas). 
Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a 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, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

 
Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. 
Ficha de segurança fornecida a pedido. 
 

                                                                                          

                                                                                          
                                                                                         Atenção 
 

 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 
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. 
Nos tratamentos em pré-plantação em viveiros e sobre substrato artificial, os restos da 
calda deverão ser tratados como efluentes e sujeitos a tratamento prévio. 
Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a 
águas de superfície. 

Intervalo de Segurança – 14 dias em alface (ar livre) e espinafre (não aplicar em 
estufa); 21 dias em alface em estufa. 

 
Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos.  
Telef.: 808 250 143. 
 
 
FT: 20816            

 

 

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

atenta do rótulo da embalagem. 

 


