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Dynalização vantajosa*
*Benefícios obtidos pela protecção da sua vinha com o novo fungicida 
Dynali de forma consistente, robusta, fiável e adaptável, para obter a 
máxima qualidade na colheita e na produção de vinho.

• Eficácia e persistência
• Preventivo e curativo
• Seguro para o aplicador e meio ambiente
• Uva de mesa e de vinificação
• Sem limitações para exportação
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Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. 
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Dynalizar* 

*(Do latim dynalizare)
1. tr. Amparar, favorecer, o defender a vinha.
2. tr. Proteger a vinha do oídio, empregando  
Dynali, o novo fungicida consistente,  
robusto, fiável e adaptável para obter a máxima 
qualidade na colheita e na produção do vinho.



        
Dynalização ajustável*
*Proteger a vinha com um anti-oídio de elevada persistência, passível de utilização em Protecção 
Integrada e que é flexível no momento da aplicação.

Apresentação e uso

Em ensaios realizados em todo o mundo
 o Dynali demostrou a sua grande eficácia.

Translaminaridade
Acção curativa
Acção de vapor

Resistência à lavagem
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Épocas de aplicação
O Dynali pode ser aplicado em qualquer estado vegetativo, estando mais indicado para tratamentos 
desde a alimpa até ao fecho dos cachos. Dynali adapta-se a diferentes estratégias, de acordo com as 
várias regiões viticolas e de acordo com o grau de incidência da doença.

Ajustável ao  
momento de aplicação
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% de controlo (43 ensaios no sul da Europa)

Testemunha Dynali 50ml Dynali 65ml Referência Score

   Composição

Formulação

Apresentação

Cultura/doença

Concentração de uso

Intervalo entre aplicações

Intervalo de segurança

Classificação

Ciflufenamida   3% + Difenoconazol 6% p/v

Concentrado dispersível (DC)

1 litro

Videira/Oídio

50 - 65 ml/hl (máximo 650 ml/ha)

10 - 14 dias

21 dias 

Sem classificação toxicológica

Protecção de folhas e cachos - Controlo de resistências  
Sustentável - Sem classificação toxicológica

Formulação inovadora
O Dynali tem uma formulação baseada num solvente natural, 
seguro para a vinha, biodegradável e com propriedades 
toxicológicas e ecotoxicológicas favoráveis. 

Esta importante inovação tecnológica favorece a diluição do 
produto na calda e a qualidade da aplicação.

Uma combinação única

Ciflufenamida

Difenoconazol

Inibição da formação 
dos austórios

Inibição do 
desenvolvimento 
do micélio e da 
instalação de colónias

Inibição da 
esporulação

BAGO ERVILHAFINAL FLORAÇÃOINÍCIO FLORAÇÃOCACHOS VISÍVEISPONTA VERDE FOLHA LIVRE 10-30 CM 3 SEMANAS ANTES  
DA VINDIMAPINTOR

Dynalização consistente*
*Aplicação de um anti-oídio sistémico e translaminar, com acção de vapor, 
preventivo e curativo, com grande resistência à lavagem e com uma eficácia 
amplamente demonstrada.

Modo de acção e biocinética 

Um modo de acção único e uma biocinética completa conferem ao Dynali um eleva-
do controlo do oídio, garantindo uma produção de qualidade, de modo consistente, 
independentemente das condições meteorológicas.

O Dynali tem um movimento sistémico e translaminar, complementado por uma 
óptima acção de vapor. Dynali apresenta uma excelente resistência à lavagem. 
Estas características fazem com que o Dynali tenha uma forte acção preventiva e 
curativa.

Dynalização completa*
*Protecção da sua vinha com uma formulação única, isento de classificação toxicológica, com 
acção preventiva e curativa com um amplo espectro de acção.

Um novo modo de acção
Dynali é uma combinação única de duas substâncias activas.

• Ciflufenamida - Uma nova substância activa de uma nova família química. A ciflufenamida é 
muito activa no controlo do oídio da vinha, tem acção preventiva, residual e curativa. Apresenta 
movimento translaminar dentro da planta e efeito de vapor à superfície.

• Difenoconazol - Substância activa da família dos triazóis, é um fungicida com acção sistémica 
e translaminar, que actua de modo preventivo, curativo e anti-esporulante, com acção secundá-
ria em black rot.

Esta combinação única, faz do Dynali um 
potente fungicida anti-oídio, preventivo 
e curativo ideal para a protecção das 
folhas e dos cachos.

A combinação de dois modos de acção 
distintos é uma excelente estratégia para 
impedir o aparecimento de resistências, 
em linha com as recomendações do 
FRAC.


