
Suspensão concentrada (SC), contendo 200 g/L ou 19,2% (p/p) de 
ametoctradina.

Fungicida preventivo eficaz no combate do míldio da videira 
(Plasmopara viticola). 

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

Autorização de Venda n.º 755 concedida pela DGAV

Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas em outro local 
da embalagem

Enervin® SC

Contém: 5 Litros
®
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O ENERVIN SC® é um fungicida preventivo de superfície, composto pela 
ametoctradina, substância ativa nova, pertencente ao grupo das pirimidilaminas 
com atividade preventiva, pertencente ao grupo dos QoSI, inibe a respiração 
mitocondrial do Complexo III, ao nível do citocromo bc1, fixando-se na 
estigmatelina. 

O ENERVIN SC® apresenta afinidade lipofílica e de redistribuição à superfície dos 
órgãos tratados, apresentando resistência à lavagem pela chuva que ocorra 1 hora 
após a aplicação.

Utilização, concentrações e épocas de aplicação
Vinha
Míldio (Plasmopara viticola): 150 ml/hl (correspondendo a uma dose de 1,5 l/ha).
Os tratamentos deverão ser realizados com carácter preventivo, de acordo com 
as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destas, iniciar 
os tratamentos no estado 7 a 8 folhas. Os tratamentos seguintes deverão ser 
realizados enquanto as condições climáticas favorecerem a doença.
Utilizar a dose máxima na altura da plena vegetação.
A persistência biológica do produto é de 12-14 dias, devendo ser reduzida para 
10-12 em condições de elevada pressão da doença.
Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 3 tratamentos por 
campanha, com este produto ou outros que contenham ametoctradina - QoSI.

Não realizar mais do que 2 tratamentos consecutivos. Alternar o uso do produto 
com outros de diferente modo de ação.

Volume de calda: 400-1000 L/ha 

Precauções biológicas 
Para evitar o desenvolvimento de resistência, realizar no máximo três tratamentos 
por campanha com este ou outro fungicida do grupo QoSI.
Realizar no máximo duas aplicações sucessivas, praticar a alternância com 
fungicidas de diferentes modos de acção.

Modo de preparação da calda 
No depósito onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem 
a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha, juntar a quantidade 
de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura 
homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, 
agitando sempre.



Modo de aplicação 
Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição 
de calda no alvo biológico pretendido.
Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/
min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas)
Na fase inicial de desenvolvimento da vinha aplicar a calda com a 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.

NOTA
Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de 
factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos 
pelas características previstas na Lei.



Enervin® SC

® = Marca registrada de BASF 81127236 PT1078

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

EUH 210 Ficha de Segurança fornecida a pedido
H412 Nocivo para organismos aquáticos com efeitos duradouros

Indicações de Precaução (Prevenção):
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto

Indicações de Precaução (Eliminação):
P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos 
perigosos.

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazolin-3-ona + 2-metil-4-isotiazolin-3-ona em solução 
aquosa. Pode provocar uma reacção alérgica. 

SP1 – Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.  

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos, 
Telef.: 808 250 143.

Intervalo de segurança: 35 dias em vinha. 

4 0 4 1 8 8 5 1 1 7 5 3 3

SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e 
colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de 
recepção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação 
da calda. 

NOTA
Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de 
factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas 
características previstas na Lei.

BASF PORTUGUESA S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949


