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CALDA BORDALESA RSRCALDA BORDALESA RSRCALDA BORDALESA RSRCALDA BORDALESA RSR    
Pó molhável (WP) contendo 20% (p/p) de cobre, sob a forma de sulfato de cobre previamente neutralizado com cal 

Autorização provisória de venda n.º 2492 concedida pela DGAV 

FUNGICIDA FUNGICIDA FUNGICIDA FUNGICIDA CÚPRICO CÚPRICO CÚPRICO CÚPRICO ((((MISTURA BORDALESAMISTURA BORDALESAMISTURA BORDALESAMISTURA BORDALESA))))    
MODO DE ACÇÃOMODO DE ACÇÃOMODO DE ACÇÃOMODO DE ACÇÃO    

A CALDA BORDALESA RSRCALDA BORDALESA RSRCALDA BORDALESA RSRCALDA BORDALESA RSR    é um fungicida inorgânico com cobre, de superfície com actividade preventiva. Inibe 
vários processos metabólicos, actuando em diversos enzimas.  

CONDIÇÕES DE CONDIÇÕES DE CONDIÇÕES DE CONDIÇÕES DE APLICAÇÃOAPLICAÇÃOAPLICAÇÃOAPLICAÇÃO    

Deve aplicar-se de acordo com o Serviço de Avisos. Na sua falta, realizar os tratamentos nas condições indicadas 
no quadro. 

CulturaCulturaCulturaCultura    DoençaDoençaDoençaDoença    ConcentraçãoConcentraçãoConcentraçãoConcentração    RecomendaçõesRecomendaçõesRecomendaçõesRecomendações    

Videira Míldio (Plasmopora 
viticola) 1,25-2 kg/hl 

Iniciar os tratamentos imediatamente após o 
aparecimento dos primeiros focos na região. Na sua 
ausência realizar o primeiro tratamento no estado 7-8 
folhas. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados 
quando as condições climáticas favorecerem o 
desenvolvimento da doença. 

Citrinos 

Míldio (Phytophthora 
citrophthora) 

1,25-2,5 kg/hl 

Realizar os tratamentos no Outono quando se verificar 
um abaixamento de temperatura e surgirem as 
primeiras chuvas. Repetir com intervalos de 3-4 
semanas enquanto o tempo decorrer frio e húmido. 
Normalmente 3 aplicações são suficientes. A primeira 
em meados de Novembro, a segunda em fins de 
Dezembro e a terceira em princípio de Fevereiro. As 
aplicações devem ser efectuadas pulverizando bem o 
tronco e as abas das árvores. 

Pinta negra 
(Pseudomonas 
syringae pv. syringae) 

Macieira 

Pedrado (Venturia 
inaequalis) 1,25 kg/hl 

Realizar um tratamento ao aparecimento da ponta 
verde das folhas. Nunca aplicar após o aparecimento da 
ponta verde das folhas. 

Cancro (Nectria 
galligena) 1,25-2,5 kg/hl 

Realizar 3 tratamentos: ao início, meio e fim da queda 
das folhas. Em casos graves repetir ao entumescimento 
dos gomos com a concentração mais baixa. 

Pereira Pedrado (Venturia 
pirina) 1,25-2,5 kg/hl 

Realizar um primeiro tratamento no estado de repouso 
vegetativo na concentração de 2,5 kg/hl; realizar um 
tratamento ao aparecimento da ponta verde das folhas, 
usando a concentração de 1,25 kg/hl. Nunca aplicar 
após o aparecimento da ponta verde das folhas. 

Batateira 
Míldio (Phytophthora 
infestans) 1,25-2,5 kg/hl 

Os tratamentos deverão ser realizados quando o tempo 
decorra chuvoso. 

Tomateiro 
Realizar aplicações no viveiro e imediatamente após a 
transplantação quando o tempo decorra chuvoso. 

Pessegueiro Lepra (Taphrina 
deformans) 1,25-3,75 kg/hl 

Realizar uma aplicação à queda da folha, no Outono, 
com a concentração de 3,75 kg/hl. Repetir ao 
entumescimento dos gomos usando a concentração de 
1,25 - 2,5 kg/hl. Se necessário prosseguir as aplicações 
com produtos homologados para esta doença no 
período vegetativo. 

Oliveira Gafa (Colletotrichum 
gloeosporioides) 1-2 kg/hl 

Realizar um tratamento antes das primeiras chuvas 
outonais, o qual geralmente é suficiente. Se ocorrerem 
períodos de chuvas frequentes realizar um segundo 
tratamento passadas 3 semanas. 
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MODO DE MODO DE MODO DE MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDAPREPARAÇÃO DA CALDAPREPARAÇÃO DA CALDAPREPARAÇÃO DA CALDA    

No recipiente 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 continuadamente até obter uma pasta homogénea e sem 
grumos. Deitar esta pasta no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre. Evitar deixar a calda em 
repouso. 

MODO DE MODO DE MODO DE MODO DE APLICAÇÃOAPLICAÇÃOAPLICAÇÃOAPLICAÇÃO    

As concentrações referidas destinam-se a pulverizações em alto volume. No caso da aplicação a médio ou baixo 
volume (turbinas ou atomizadores) a concentração deve ser aumentada de tal modo que a dose de produto por 
hectare seja a mesma do que no alto volume. 

INTERVALO DE SEGURANÇAINTERVALO DE SEGURANÇAINTERVALO DE SEGURANÇAINTERVALO DE SEGURANÇA    

3 dias em tomateiro (para consumo em fresco), 7 dias em batateira, 10 dias em tomateiro (para indústria), 14 
dias em citrinos, 14 dias em oliveira e 21 dias em videira. 

PROTECÇÃO INTEGRADA E MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICOPROTECÇÃO INTEGRADA E MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICOPROTECÇÃO INTEGRADA E MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICOPROTECÇÃO INTEGRADA E MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO    

  

Aconselhado em Modo de Produção Biológico. 

Autorizado para todas as culturas indicadas em que existam normas de PI. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTES    

Nunca aplicar durante a floração se esta decorrer com tempo frio e húmido (míldio da videira). Nunca aplicar após 
o aparecimento da ponta verde das folhas (macieira e pereira), nem da rebentação do pessegueiro. Na aplicação 
efectuada ao entumescimento dos gomos do pessegueiro, usar grandes volumes de calda mas evitar 
pulverizações a altas pressões para não destacar os gomos. 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAISPRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAISPRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAISPRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAIS    

Ficha de segurança fornecida a pedido. 

� Provoca lesões oculares graves. 
� Nocivo por inalação. 
� Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
� Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
� Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. 
� SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se 

usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

� Recolher o produto derramado. 
� Eliminar o 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 do solo, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha cobre mais 

do que as vezes indicadas no rótulo. 
� Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 m em relação às águas 

de superfície em citrinos, 10 m em oliveiras e 15 m em fruteiras. 
� Para protecção das plantas não-visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 10 m em fruteiras e oliveira. 
� Perigoso para as abelhas. Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este 

produto durante o período de presença das abelhas nos campos. Remover ou cobrir as colmeias durante a 
aplicação do produto e durante 2 horas após o tratamento. 

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTALCLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTALCLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTALCLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTAL    

            PERIGOPERIGOPERIGOPERIGO    

 

  

EMBALAGENSEMBALAGENSEMBALAGENSEMBALAGENS    

Embalagens de 500g, 5kg e 20kg. 

 
CALDA BORDALESA RSR é um produto do GRUPO UPL. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


