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INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO
FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:
Grânulos dispersíveis em água (WG) com 6% (p/p) de cimoxanil e 25% (p/p) de cobre (sob a forma de
hidróxido).

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO
O CURZATE® C EXTRA é um fungicida penetrante e de superfície, indicado para controlar o míldio da videira. É
composto por cimoxanil, substância activa pertencente ao grupo químico das acetamidas e por cobre na forma de
hidróxido de cobre. O cimoxanil penetra nos tecidos da planta, exercendo actividade curativa, quando aplicado
imediatamente após a infecção, enquanto que o cobre tem acção preventiva.

FINALIDADES
O CURZATE® C EXTRA é indicado no combate do míldio da videira.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
DOSES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
CULTURA

Videira

INIMIGO

CONCENTRAÇÃO (g/hl)
e DOSE (g/ha)

200 g/hl respeitando no pleno
desenvolvimento vegetativo a
(Plasmopara viticola)
dose de 2 kg/ha
Míldio

APLICAÇÃO
Efectuar os tratamentos de acordo com o Serviço de
Avisos. Na sua ausência, efectuar os tratamentos a
intervalos não superiores a 10 dias, reduzindo para
7 a 8 dias em condições de forte pressão da doença.
Os tratamentos com este produto destinam-se ao
período após o estado “bago grão de ervilha”.

Os tratamentos com CURZATE® C EXTRA contra o inimigos indicado têm carácter preventivo, pelo que devem ser
efectuados ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença.
Persistência
A persistência biológica do CURZATE® C EXTRA é de 7-10 dias.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
• Nunca aplicar durante a floração se esta decorrer com tempo frio e chuvoso. Este produto destina-se a ser
utilizado após o estado “bago grão de ervilha” não devendo ser usado antes deste estado fenológico.
• Se este produto for aplicado com tempo frio e chuvoso pode provocar fitotoxicidade.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
• Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
• Contém cimoxanil. Pode desencadear uma reacção alérgica.
• Não respirar a nuvem de pulverização.
• Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
• Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
• Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
• Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.
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• Tratamento de emergência - Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem e
o rótulo.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Intervalo de Segurança: 21 dias em videira.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

PERIGOSO PARA
O AMBIENTE

AUTORIZAÇÃO DE VENDA
Autorização provisória de venda n.º 4028, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

EMBALAGENS
200g; 4kg.

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:

DuPont Portugal, S.A.
Estrada Nacional 240, Km 14
Apartado 24
2726-902 Mem Martins

DISTRIBUÍDO POR:

Genyen – Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
www.genyen.pt

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o
respeito pelas condições de aplicação nele expressas.
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