
 

FONTELIS® 

 

O FONTELIS® é um fungicida preventivo com amplo espectro de acção indicado para o controlo do pedrado 

da macieira e pereira, do oídio da macieira, da estenfiliose da pereira e podridão cinzenta do tomateiro, 

beringela, pepino e courgette. 

O FONTELIS deverá ser utilizado preventivamente nas fases iniciais de desenvolvimento da doença. 

 
CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

Classificação do modo de acção da substância ativa conforme FRAC 
 

GRUPO  C2 FUNGICIDA 

 
UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Pedrado da Pereira (Venturia pyrina) e Pedrado da macieira (Venturia inaequalis) – 75 mL/hL (dose 

máxima de 1,125 L/ha). Seguir as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destes 

iniciar os tratamentos ao aparecimento da ponta verde das folhas (BBCH 10), em condições favoráveis ao 

desenvolvimento da doença. A persistência do produto é de 7-12 dias, em função da pressão da doença, 

condições climatéricas favoráveis e desenvolvimento vegetativo da cultura. 

Máximo 2 aplicações em pereira para o total das finalidades. 
Máximo 2 aplicações em macieira para o total das finalidades 

Volume de calda: 500-1500 L/ha 

Estenfiliose da pereira (Pleospora allii) – 75 mL/hL (dose máxima de 1,125 L/ha). Tratar após a floração, 

em condições favoráveis à doença. A persistência do produto é de 7-12 dias, em função da pressão da 

doença, condições climatéricas favoráveis e desenvolvimento vegetativo da cultura. 

Máximo 2 aplicações em pereira para o total das finalidades. 

Volume de calda: 500-1500 L/ha 

Oídio da macieira (Podosphaera leucotricha) – 75 mL/hL (dose máxima de 1,125 L/ha). 

Aplicar desde o abrolhamento até ao fim do crescimento dos rebentos. A persistência biológica do produto 

quando se destine unicamente ao controlo do oídio da macieira é de 7-10 dias em função da pressão da 

doença. 

Máximo 2 aplicações em macieira para o total das finalidades. 

Volume de calda: 500-1500 L/ha 

Tomateiro, Beringela e Pepino - Podridão cinzenta (Botrytis cinerea) – 200 mL/hL (sob abrigo) ou 2 

L/ha (ar livre). 

Realizar as aplicações desde o início da floração a intervalos de 7-10 dias, consoante a pressão da doença 

e enquanto as condições decorrerem favoráveis ao desenvolvimento da doença. 

Máximo 2 aplicações por campanha quando aplicado em estufa e 1 aplicação quando aplicado ao ar livre. 

Volume de calda: 500-1000 L/ha (ar livre); 500-1200 L/ha (sob abrigo).  

Courgette (aboborinha) - Podridão cinzenta (Botrytis cinerea) – 2 L/ha (ar livre). 

A aplicação deve ser realizada entre o início da floração e enquanto as condições decorrerem favoráveis 

ao desenvolvimento da doença. 



 

Máximo 1 aplicação ar livre. 

Volume de calda: 500-1000 L/ha 

Intervalo de Segurança: 21 dias em pereira e macieira; 1 dia em tomateiro, beringela e pepino. 1 dia em 

courgette (aboborinha) (ar livre). 

 

PRECAUÇOES BIOLÓGICAS 

O FONTELIS é composto pela substância activa pentiopirade pertencente ao grupo químico das 

carboxamidas, caracterizado pela inibição da enzima succinato desidrogenase (SDHIs) (Grupo C2 da 

FRAC). Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 3 tratamentos em pereira ou 

macieira e 2 em tomateiro, beringela, pepino ou courgette, com fungicidas que contenham SDHI (por ano 

e no conjunto das doenças). Com FONTELIS realizar no máximo: 2 tratamentos em pereira ou macieira; 2 

tratamentos em tomateiro, beringela ou pepino (sob abrigo) e 1 tratamento em tomateiro, beringela, pepino 

ou courgette (ar livre). 

 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar 

bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar 

o volume de água pretendido, assegurando agitação continua. 

 
MODO DE APLICAÇÃO 

Calibrar correctamente 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 entre-linhas), com especial cuidado na 

uniformidade da distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados 

à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas. 

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas, aplicar a calda à 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. 

 
ADVERTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE MISTURAS EXTEMPORÂNEAS: 

No caso de serem realizadas misturas extemporâneas devem ser seguidas as indicações do rótulo mais 

restritivo. Deve igualmente ser respeitada a seguinte ordem de introdução no pulverizador: 

1 - Bolsas Hidrossolúveis; 
2 - Grânulos Solúveis em Água (SG); 
3 - Grânulos Dispersíveis em Água (WG); 
4 - Pós Molháveis (WP); 
5 - FONTELIS e outras Suspensões Concentradas (SC); 
6 - Suspensões Encapsuladas (CS); 
7 - Soluções Concentradas (SL); 
8 - Suspo-Emulsões (SE); 
9 - Dispersões em Óleo (OD); 
10 - Concentrados para Emulsão (EC); 
11 - Surfactantes e Molhantes; 
12 - Fertilizantes Líquidos; 
13 - Produtos Anti-Deriva 

Deve ser dado o tempo necessário para a completa dissolução ou dispersão de cada produto. 

 



 

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO DE PULVERIZAÇÃO: 

Para uma correcta manutenção do material de aplicação e evitar possíveis contaminações, proceder do 

seguinte modo: 

1. Esvaziar completa e imediatamente o depósito após a aplicação. Com água limpa remover os resíduos 

existentes na parte exterior do pulverizador. 

2. Encher o depósito com água limpa, até um terço da sua capacidade e colocar a bomba do pulverizador 

em funcionamento de modo a esvaziar a água pela tubagem e bicos. 

3. Retirar os bicos e os filtros e limpá-los separadamente. 

4. Repetir a lavagem de todo o circuito do pulverizador com água limpa, verificando o seu correcto 

funcionamento. A limpeza do equipamento não deve ser efectuada em recintos fechados, na proximidade 

de poços, cursos de água, árvores ou terrenos cultivados, devendo ser usado o adequado equipamento de 

protecção individual. 

 

ADVERTÊNCIA: As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos 

estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que estão fora do nosso 

domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, resistências, 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. 

 

® TM Marca da Dow AgroSciences, Dupont ou Pioneer e das suas companhias afiliadas ou respectivos donos 


