
Capacidade: 10 KG

Grânulos dispersíveis em água (WG)
contendo 150 g/Kg ou 15% (p/p) de cobre

(na forma de sulfato tribásico)
e 186,5 g/Kg ou 18,7% (p/p) de fosetil

(na forma de sal de alumínio)
correspondendo a 200 g/Kg ou 20% (p/p)

de fosetil-Al

Um produto:
UPL Europe Ltd.
1st Floor, The Centre
Birchwood Park, Warrington
Cheshire, WA3 6YN
Reino Unido

Distribuido por:
EN10 – Vale da Erva
Centro Empresarial de Alverca,
Armazém B9/B10
2615-187 Alverca do Ribatejo
epagro@epagro.pt / Tlf: 213 964 223, 
www.epagro.pt

FUNGICIDA

Fungicida para controlo do míldio da videira 

Autorização de venda n.º 0951 concedida pela DGAV

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

LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente 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.

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

NOTA: As recomendações e informação 
disponibilizadas são frutos de amplos e rigorosos 
estudos e ensaios. Todavia, podem intervir na 
utilização numerosos fatores que estão fora do 
nosso controlo (preparação de misturas, aplicação, 
condições climáticas, etc.). A empresa garante a 
composição, formulação e teor. O utilizador será 
responsável pelos danos causados (falta de eficácia, 
toxicidade em geral, resíduos, etc.) por 
inobservância total ou parcial das instruções do 
rótulo.

Lote n.º:

Data de fabrico:

Edição 3

O OPTIX R é um fungicida de superfície e sistémico 
com mobilidade ascendente e descendente. Possui 
atividade preventiva e curativa. É composto por 
cobre (sob a forma de sulfato tribásico) inorgânico e 
fosetil-alumínio, fosfonato. Inibe vários processos 
metabólicos, atuando em diversas enzimas e ativa 
as defesas das plantas, interferindo no metabolismo 
fosfatado.
 
UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE 
APLICAÇÃO

Videira (uva de mesa e uva para vinificação)
Míldio (Plasmopara viticola): 3,75 a 5 kg/ha.
Aplicar o OPTIX R preventivamente a partir da 
floração. Realizar os tratamentos de acordo com o 
Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destes 
iniciar os tratamentos imediatamente após o 
aparecimento dos primeiros focos na região e 
prosseguir os tratamentos enquanto as condições 
climáticas favorecerem o desenvolvimento da 
doença. 
Utilizar a dose mais elevada em condições de maior 
pressão da doença.  
A persistência de ação é de 10-12 dias. Efetuar no 
máximo 4 aplicações por ciclo cultural.

Volume de calda a aplicar: 500 a 1000 L/ha.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

• Não aplicar o produto sobre folhagem molhada
 ou com tempo chuvoso, pode provocar sintomas 
 de fitotoxidade.  
• Para evitar o desenvolvimento de resistências, não
  aplicar OPTIX R ou qualquer outro produto que 
 contenha fosfonatos mais de 4 vezes para o
 conjunto das doenças visadas e por ciclo cultural. 

PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar 
metade da água necessária. Juntar a quantidade de 
OPTIX R a utilizar e completar o volume de água, 
agitando sempre.
Evitar deixar a calda em repouso.
Não aplicar com trator (pulverização apenas com 
pulverizador de dorso).

PERIGO

• EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.

• H318 - Provoca lesões oculares graves.
• P270 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
• P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e 
 proteção facial. 
• P305+P351+P338 - 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. 
• P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
 ANTIVENENOS ou um médico. 
• P391 – Recolher o produto derramado.
• P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha 
 de resíduos perigosos.
• H410 - Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.
• SP1 – Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
• SPe3 – Para proteção dos organismos aquáticos respeitar uma zona não 
 pulverizada de 10 m em relação às águas de superfície.
• SPo2 – Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de 
 proteção.
• Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas 
 até à secagem do pulverizado.
• Intervalo de segurança: 28 dias.

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

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

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