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Fungicida para tratamento pós colheita de 
podridões de conservação em citrinos, 
prunóideas e pomóideas. 

 
Formulação / Composição 
 
Suspensão concentrada (SC) contendo 230 g/L ou 20,4% (p/p) de fludioxonil. 
Grupo Químico - fenilpirrole  
 
 
Modo de Ação 
 
O SCHOLAR® é um fungicida à base de fludioxonil, pertencente ao grupo dos fenilpirrol. É 
um fungicida de superfície com atividade preventiva (inibe a germinação do esporo e o 
crescimento do tubo germinativo). O fludioxonil estimula a síntese do glicerol, um regulador 
da pressão osmótica intercelular dos fungos. 
 
O SCHOLAR® está indicado no tratamento pós-colheita, controlando o desenvolvimento de 
fungos que causam as podridões durante o transporte, o armazenamento e a 
comercialização da fruta. 
 
 
Finalidades / Condições de utilização  

Cultura Doença Concentração e 
Condições de Aplicação 

Intervalo de 
Segurança 

(dias) 

Citrinos: 
Laranja 
Tangerina 
Clementina 
Limão 
Lima 

 

Tratamento pós-
colheita de 
podridões dos frutos 
provocadas por: 
 
Penicillium digitatum 

Penicillium italicum 

Botrytis spp.  

Rhizopus nigricans  

Colletotrichum 
gloeosporioides 

TRATAMENTO POR CHUVEIRO (DRENCH)  
Pulverizar os frutos, previamente 
lavados, com uma suspensão fungicida 
na concentração de 200 a 300 mL de 
SCHOLAR® por 100 litros de água. 

TRATAMENTO POR IMERSÃO (DIP) 
Mergulhar os frutos, previamente 
lavados, durante 30 a 60 segundos, 
numa suspensão fungicida na 
concentração de 200 a 300 mL de 
SCHOLAR® por 100 litros de água. 

TRATAMENTO POR PULVERIZAÇÃO 
Pulverizar os frutos, previamente 
lavados, com uma suspensão fungicida 
na concentração de 1250 mL de 
SCHOLAR® por 100 litros de água, 
aplicando 1L de solução por tonelada de 
fruta. 

Realizar apenas 1 aplicação. 

- 

Maçãs 
Pêras 

 

Tratamento pós-
colheita de 
podridões dos frutos 
provocadas por: 

Penicillium 
expansum 

Colletotrichum 
gloesosporioides  

Botrytis cinerea 

Gloeosporium spp. 

TRATAMENTO POR CHUVEIRO (DRENCH) 
Pulverizar os frutos, previamente 
lavados, com uma suspensão fungicida 
na concentração de 200 a 300 mL de 
SCHOLAR® por 100 litros de água. 

TRATAMENTO POR IMERSÃO (DIP) 
Mergulhar os frutos, previamente 
lavados, durante 30 a 60 segundos, 
numa suspensão fungicida na 
concentração de 200 a 300 mL de 
SCHOLAR® por 100 litros de água. 

Realizar apenas 1 aplicação 
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Cereja 

Tratamento pós-
colheita de 
podridões dos frutos 
provocadas por: 

Monilia laxa 

Monilia fructigena 

Botrytis cinerea 

Rhizopus stolonifer 

TRATAMENTO POR CHUVEIRO (DRENCH) 
Pulverizar os frutos, previamente 
lavados, com uma suspensão fungicida 
na concentração de 200 mL de 
SCHOLAR® por 100 litros de água. 

TRATAMENTO POR IMERSÃO (DIP) 
Mergulhar os frutos, previamente 
lavados, durante 30 a 60 segundos, 
numa suspensão fungicida na 
concentração de 200 mL de SCHOLAR® 
por 100 litros de água. 

Realizar apenas 1 aplicação. 

- 

Ameixa 
Pêssego 
Nectarina 
Damasco 

TRATAMENTO POR CHUVEIRO (DRENCH) 
Pulverizar os frutos, previamente 
lavados, com uma suspensão fungicida 
na concentração de 200 a 300 mL de 
SCHOLAR® por 100 litros de água. 

TRATAMENTO POR IMERSÃO (DIP) 
Mergulhar os frutos, previamente 
lavados, durante 30 a 60 segundos, 
numa suspensão fungicida na 
concentração de 200 a 300 mL de 
SCHOLAR® por 100 litros de água. 

TRATAMENTO POR PULVERIZAÇÃO  
Pulverizar os frutos, previamente 
lavados, com uma suspensão fungicida 
na concentração de 800 a 1200 mL de 
SCHOLAR® por 100 litros de água, 
aplicando 1L de solução por tonelada de 
fruta. 

Realizar apenas 1 aplicação. 
 
Alargamento de espetro para usos menores  

Cultura Doenças 
Concentra-

ção 
(mL/hL) 

Condições de 
utilização 

Reque-
rente 

Intervalo 
Segurança 

(dias) 

Kiwi Podridão 
cinzenta 130 

Aplicação por imersão 
(dipping) ou 
pulverização durante 
30 segundos. Escorrer 
e secar o kiwi antes de 
entrar na câmara de 
conservação. 
Nº máx. aplicações: 1 

APK 30 

Romã 

Doenças de 
conservação 
(Botrytis spp., 
Rhizopus 
stolonifer, 
Colletotrichum 
Gloesos-
porioides) 

200 – 300  

Aplicação em pós 
colheita por chuveiro 
(drenching) ou imersão 
(dip), durante 30 
segundos, antes de 
entrar na câmara de 
conservação.  
Nº máx. aplicações: 1 
em romã pós colheita, 
com fungicidas 
contendo fludioxonil. 
Total de 2 aplicações 
com fungicidas do 
grupo fenilpirrole 
(campo+armazém). 

Daniel dos 
Reis 
Fernandes 
Montes / 
Monte das 
Carvoeiras 

- 
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Proteção Integrada 
Segundo a Diretiva do Uso Sustentável (Diretiva 2009/128/CE) que foi transposta para a 
Lei nº 26/2013 (a 11 de Abril), é obrigatória a aplicação dos príncipios gerais da Proteção 
Integrada por todos os utilizadores profissionais. Cumpridos esses príncipios gerais, todos 
os produtos fitofarmacêuticos autorizados em Portugal, para o combate aos inimigos 
das culturas são passíveis de ser utilizados em Proteção Integrada. 
 
LMR 
Informação relativa aos LMRs, consultar a informação na página oficial da EU: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides_en 
 
Modo de Preparação da Calda e utilização 
 
Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a aplicação 
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 
contínua. 
 
 
Precauções Biológicas 
 
- Para evitar o desenvolvimento de resistências em pomóideas e prunóideas, realizar no 
máximo 2 aplicações por ano, com este produto ou outro que contenha fenilpirrol (campo e 
armazém). 
 
- Não aplicar este produto nos locais onde se verifiquem quebras de eficácia. 
 
 
Precauções toxicológicas, ecotoxicológicas e ambientais 
 
ATENÇÃO 
• Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
• Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. 
• Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
• Evitar a libertação para o ambiente. 
• Usar luvas de proteção e vestuário de proteção. 
• EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 
• Recolher o produto derramado. 
• Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos 
• Ficha de segurança fornecida a pedido. 
• Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. 
 
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 
250 

 
A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, 
inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes 
serem entregues num centro de receção Valorfito; as águas de 
lavagem deverão ser usadas na preparação da calda. 
 

 
Embalagens  
 
1 L. 
 

 
Autorização de venda n.º 1219, concedida pela DGAV 

 
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA 

ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM. 
 

FT: 051222 
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