
L1082699  PORT/10Z  PPE 4149802

SU AGI Code: 63435

12 x 1 Litro12 x 1 Litro

DESCRIPTION:
LBL S PANEL RH 320X125 MM

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN003

ISSUE DATE:
18.05.2010 922737 35 x 35

SU AGI Code: 63435
Mod.: 201021

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

Fungicida para tratamento pós colheita de podridões de conservação em citrinos, 
prunóideas e pomóideas
Suspensão concentrada (SC) contendo 230 g/L ou 20,4% (p/p) de fludioxonil

Autorização de venda nº 1219, concedida pela DGAV.

Titular da Autorização de Venda: 
Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso – 1990-079 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00 / www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Lote e data de produção: ver embalagem

Distribuído por: AgroFresh Fruit Protection, S.A
C/ Ciudad de Sevilla 45-A – 46988 Paterna Valencia – Tel. 961 323 415

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
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S-PAC DESCRIPTION:
LBL S PANEL RH 270X122 MM

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN004

ISSUE DATE:
03.08.2009 234197
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L1082700  PORT/10Z  PPE 4149803

SU AGI Code: 63435

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

Suspensão concentrada (SC) contendo 230 g/L  
ou 20,4% (p/p) de fludioxonil

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

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.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
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 quanti-
dade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando 
agitação contínua.

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 (CIAV). 
Telef: 800 250 250

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.
Classificação do modo de ação da substância ativa de acordo com FRAC:

GRUPO 12 FUNGICIDA
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, nos frutos abaixo mencionados:
UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura Doença Concentração e Condições de aplicação

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.

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.

Maçãs
Peras

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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Autorização de venda n.º 1219, concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso – 1990-079 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00 / www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Lote e data de produção: ver embalagem

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

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores 
fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas 
características previstas na Lei.

Mod.: 201021          SU AGI Code: 63435

10 x 12,6
26 x 26

Distribuído por: AgroFresh Fruit Protection, S.A
C/ Ciudad de Sevilla 45-A – 46988 Paterna Valencia 
Tel. 961 323 415
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