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Fungicida sistémico do grupo das fenilamidas 
indicado para combater os míldios da videira, 
batateira, tomateiro, alface, pepino, meloeiro, 
cebola e black-rot da videira

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 64% (p/p) de 
mancozebe + 4% (p/p) de metalaxil-M
“Contém metenamina”.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
 PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA  
O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

250 g

SU AGI Code: 31645

Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Torre Fernão Magalhães 43 - 11º Piso – 1990-084 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00 / Fax: 21 794 32 30
www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

O RIDOMIL GOLD MZ Pépite® é um fungicida de superfície e sistémico à 
base de mancozebe e metalaxil-M. Possui atividade preventiva e curativa, 
quando aplicado próximo das contaminações. O mancozebe pertencente 
à família química dos ditiocarbamatos, inibe vários processos metabólicos, 
atuando em diversas enzimas. Possui atividade preventiva. O metalaxil-M, 
pertencente à família química das fenilamidas, inibe a síntese dos ácidos nu-
cleicos, atuando na RNA polimerase I. Tem atividade curativa.
O RIDOMIL GOLD MZ Pépite® é indicado para combater, as doenças indica-
das nas culturas abaixo mencionadas:
UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE 
APLICAÇÃO

Cultura Doença

Concen-
tração
(g/hL)
Dose

(kg/ha)

Épocas e condições de aplicação

Intervalo
de

Segurança
(dias)

Videira 

Míldio
(Plasmopara 
viticola)
e
Black-rot
(Guignardia 
bidwelli)

250 g/hL 
(máximo 
de 2,5 

Kg/ha a 
utilizar 

no pleno 
desenvol-
vimento 
vegeta-

tivo)

Dada a época de aplicação para míl-
dio e black-rot ser coincidente, reco-
menda-se uma estratégia de prote-
ção conjunta para as 2 doenças.
Os tratamentos, devem realizar-se 
de acordo com as indicações do 
Serviço Nacional de Avisos Agrí-
colas. Na sua ausência, devem ser 
realizados preventivamente, isto é, 
devem começar ao aparecimento 
dos primeiros sintomas das doen-
ças, desde a fase de folhas livres 
(7-8 folhas) até ao estado de bago 
grão de chumbo. A persistência bio-
lógica do produto é de 12 a 14 dias, 
devendo o intervalo após um trata-
mento com este produto e um não 
curativo ser de 12 dias, assim como 
em condições de maior risco (chuvas 
constantes, alta pressão da doença).
Realizar no máximo 2 tratamen-
tos anuais no conjunto das doen-
ças, com este ou outro fungicida 
do grupo das fenilamidas. Nos 
restantes tratamentos, devem uti-
lizar-se fungicidas anti-míldio com 
diferente modo de ação.

28
(uva de 
mesa)

56
(uvas para 
vinificação)

Bata-
teira

Míldio 
(Phyto-
phthora 
infestans)

250 g/hL 
(máximo 
de 2,5 

Kg/ha a 
utilizar 

no pleno 
desenvol-
vimento 
vegeta-

tivo)

Os tratamentos, devem realizar-
-se de acordo com as indicações 
do Serviço Nacional de Avisos 
Agrícolas. Na sua ausência, os 
tratamentos devem ser realizados 
preventivamente, no período de 
crescimento ativo da cultura, ou 
seja, até à floração, e, procurando 
molhar convenientemente as plan-
tas. A persistência biológica do 
produto é de 10 a 12 dias, sendo 
o intervalo mais curto usado em 
condições de maior risco (chuvas 
constantes, alta pressão da doença) 
e quando o tratamento seguinte não 
tem ação curativa.
Realizar no máximo 2 tratamen-
tos anuais com este ou outro fun-
gicida do grupo das fenilamidas. 
Nos restantes tratamentos, devem 
utilizar-se fungicidas anti-míldio 
com diferente modo de ação.

14

Toma-
teiro 
(ar livre)

Míldio 
(Phyto-
phthora 
infestans)

250 g/hL 
(máximo 
de 2,5 

Kg/ha a 
utilizar 

no pleno 
desenvol-
vimento 
vegeta-

tivo)

Os tratamentos com RIDOMIL 
GOLD MZ Pépite devem ser fei-
tos no local definitivo, até à época 
da floração, sempre que o tempo 
decorra húmido e chuvoso. A per-
sistência biológica do produto é 
de 10 a 12 dias, sendo o intervalo 
mais curto usado em condições 
de maior risco (chuvas constantes, 
alta pressão da doença) e quando o 
tratamento seguinte não tem ação 
curativa. Realizar no máximo 2 
tratamentos anuais com este 
ou outro fungicida do grupo das 
fenilamidas. Nos restantes trata-
mentos, devem utilizar-se fungici-
das anti-míldio com diferente modo 
de ação.

3

Cebola
Míldio (Pe-
ronospora 
destructor)

250 g/hL 
(máximo 
de 2,5 

Kg/ha a 
utilizar 

no pleno 
desenvol-
vimento 
vegeta-

tivo)

Iniciar os tratamentos preventiva-
mente, no período de crescimento 
ativo da cultura e de maior incidên-
cia da doença, a intervalos de 10 
a 12 dias, sendo o intervalo mais 
curto usado em condições de maior 
risco (chuvas constantes, alta pres-
são da doença).
Realizar no máximo 2 tratamen-
tos anuais com este ou outro fun-
gicida do grupo das fenilamidas. 
Nos restantes tratamentos, devem 
utilizar-se fungicidas anti-míldio 
com diferente modo de ação.

28

Pepino
(ar livre)

Míldio
(Pseudope-
ronospora 
cubensis)

250 g/hL 
(máximo 
de 2,5 

Kg/ha a 
utilizar 

no pleno 
desenvol-
vimento 
vegeta-

tivo)

Aplicar o produto preventivamen-
te, logo que as plantas atinjam o 
estado de 3-4 folhas verdadeiras 
ou imediatamente após o apareci-
mento dos primeiros sintomas das 
doenças.
A persistência biológica do produto 
é de 10 dias. Realizar no máximo 
2 tratamentos anuais, por cultura, 
com este ou outro fungicida do 
grupo das fenilamidas. Nos res-
tantes tratamentos, devem utilizar-se 
fungicidas anti-míldio com diferente 
modo de ação.

3

Melão
(ar livre)

Cultura Doença

Concen-
tração
(g/hL)
Dose

(kg/ha)

Épocas e condições de aplicação

Intervalo
de

Segurança
(dias)

Alface
(ar livre)

Míldio 
(Bremia 
lactucae)

250 g/hL 
(máximo 
de 2,5 

Kg/ha a 
utilizar 

no pleno 
desenvol-
vimento 
vegeta-

tivo)

Aplicar o produto preventivamen-
te, logo que as plantas atinjam o 
estado de 3-4 folhas verdadeiras 
ou imediatamente após o apareci-
mento dos primeiros sintomas da 
doença.
A persistência biológica do produto 
é de 12-14 dias, sendo o intervalo 
mais curto usado em condições 
de maior risco (chuvas constantes, 
alta pressão da doença). Realizar 
no máximo 2 tratamentos anuais 
com este ou outro fungicida do 
grupo das fenilamidas. Nos res-
tantes tratamentos, devem utilizar-
-se fungicidas anti-míldio com dife-
rente modo de ação.

28

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
-  Não se deve aplicar este produto nos locais onde se verifiquem quebras de 

eficácia após a aplicação repetida do mesmo.
-  Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 aplica-

ções anuais, por cultura, com este ou outro fungicida do grupo químico 
das fenilamidas.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
No recipiente onde se prepara a calda deitar cerca de metade da água neces-
sária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água 
agitando sempre.
MODO DE APLICAÇÃO
Para aplicação com barra de pulverização em culturas baixas:
Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por 
ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura 
de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.
A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de 
aplicação, respeitando as doses indicadas.
Para aplicação em culturas arbustivas e arbóreas:
Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distri-
buição 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 entrelinhas).
Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a con-
centração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quanti-
dade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo 
pulverizador, de forma a respeitar a dose.
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
• Suspeito de afetar o nascituro.
• Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
• Pedir instruções específicas antes da utilização.
• 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 abun-

dantes.
• EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
• Recolher o produto derramado.
•  Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos 

perigosos.
• Ficha de segurança fornecida a pedido.
• Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
•  Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada 

em relação às águas de superfície de 5 metros em hortícolas e 15 metros em 
vinha. 

• Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de proteção.
•  Impedir o acesso das pessoas à área tratada, até secagem do pulverizado, ou 

usar luvas e vestuário de proteção adequado.
•  Intervalo de segurança: 3 dias em meloeiro (ar livre), pepino (ar livre) e to-

mateiro (ar livre); 14 dias em batateira e 28 dias em alface (ar livre), cebola, 
videira para uva de mesa; 56 dias em videira para uvas para vinificação. Não 
ultrapassar o nº máximo de aplicações indicado, para a cultura em causa, 
com este ou outros produtos com substâncias ativas do grupo dos ditiocar-
bamatos (mancozebe, metirame, propinebe, tirame ou zirame).

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

A embalagem vazia não deverá ser 
lavada, sendo completamente esgo-
tada do seu conteúdo, inutilizada 
e colocada em sacos de recolha, 
devendo estes serem entregues 
num centro de receção Valorfito.

Os resultados da aplicação deste produto 
são suscetíveis de variar pela ação de fatores 
fora do nosso domínio pelo que apenas nos 
responsabilizamos pelas características 
previstas na Lei

Autorização de venda n.° 0525, concedida 
pela DGAV

Lote nº

Mod.: 140715          SU AGI Code: 31645
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