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VANTAGENS
!

Eficácia preventiva e curativa.
TM

!

Resistência à lavagem pela chuva uma
vez que penetra rapidamente na planta
(2-4 horas).

!

Possui sistemia ascendente e
translaminar, com forte fixação nas
ceras cuticulares das folhas e frutos.

!

Polivalência, controla pedrado e
monilia, com acção sobre o oídio.

Dow AgroSciences
INDAR 5EW*
Fungicida sistémico
Emulsão óleo em água com
50 g/l de fenebuconazol
Embalagem: 1 L e 80 cc
APV nº 3420 concedida pela DGPC
* Marca registada Dow AgroSciences
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DowAgroSciences

INDAR* 5EW
FUNGICIDA
sistémico para o combate
do pedrado da macieira e pereira

!

Não favorece o aparecimento de carepa.

Emulsão óleo em água (EW) com 50 g/l ou
5,2% (p/p) de fenebuconazol
Contém Toximul 8133/8134
e nafta de petróleo (petróleo)
aromática pesada

Conteúdo:

1L

Data de fabrico e lote:
ver embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE A SER UTILIZADO
POR AGRICULTORES E OUTROS APLICADORES
DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS
PARA EVITAR RISCOS PARA SERES HUMANOS
E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
Distribuído por :

!

!

Controlo pós-colheita, aplicado antes
da colheita, protege a fruta durante a
conservação.

ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO

Rua General Ferreira Mar tins, n° 10 9°A
1495-137 Algés
Tel: 21 413 12 42 - Fax: 21 413 12 84

Autorização provisória de venda
n° 3420 concedida pela DGADR:
Dow AgroSciences Ibérica S.A.
C/ Ribera del Loira 4-6
Edificio Iris, 4ª planta
28042 MADRID - ESPANHA
Tel.: +34 91 740 77 00
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INDAR* 5EW
FUNGICIDA
sistémico para o combate do pedrado da macieira e pereira
Emulsão óleo em água (EW) com 50 g/l ou 5,2% (p/p) de fenebuconazol
Contém Toximul 8133/8134 e nafta
de petróleo (petróleo) aromática pesada

Conteúdo: 80ml

Data de fabrico e lote: ver embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE A SER UTILIZADO
POR AGRICULTORES E OUTROS APLICADORES
DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS
PARA EVITAR RISCOS PARA SERES HUMANOS
E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO

Recomendado em programas de
Protecção Integrada.

Lusosem
Rua General Ferreira Martins, nº10-9ºA - 1495-137 ALGÉS
Tel: 214 131 242, Fax: 214 131 284 - e-mail: lusosem@lusosem.pt

www.lusosem.pt

Fungicida sistémico
para o controlo
do pedrado e da moniliose

Protecção eficaz
O INDAR é um fungicida sistémico, da família dos
triazóis, para o controlo do pedrado da macieira e
pereira, e da moniliose da ameixeira e cerejeira.
Acção secundária no controlo do oídio.
O INDAR aplicado sobre vegetação seca, penetra
rapidamente na planta (2-4 horas), evitando a lavagem
pela chuva.
O INDAR possui sistemia ascendente e translaminar,
com forte fixação nas ceras cuticulares das folhas e frutos.

INDAR 5EW
Macieira e pereira

NÃO

CAREPA

Selectividade
INDAR é totalmente selectivo:
! Não tem efeitos negativos sobre a vegetação
(antigiberelico).
! Não interfere na germinação do pólen, pode ser
aplicado na floração.
! Selectivo sobre fitoseídeos. Compatível com abelhas.
! Formulação EW - reduz sensibilidade ao PH e dureza
da água.
! Não induz a formação de carepa (rugosidade).

INDAR 5EW
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Ameixeira e cerejeira

Pedrado

Moniliose

Para uma protecção óptima no controle do pedrado da
macieira e pereira é muito importante controlar as primeiras
infecções.

INDAR demonstra elevada eficácia no controle de monilia
em ameixeira e cerejeira, conferindo muito boa protecção
de flores e frutos.

INDAR actua de forma preventiva e curativa tanto em
frutos como em folhas.

Eficácia antes e depois da colheita - devido ao intervalo
de segurança de apenas 3 dias e à afinidade pelas ceras
cuticulares, o INDAR continua a sua protecção mesmo
depois da colheita, durante o armazenamento.

Estratégia de tratamento

Estratégia de tratamento

Dose: 80 ml/hl

Floração

Maturação do fruto

Iniciar as aplicações ao aparecimento da ponta verde das
folhas e repetir com uma cadência de 10-12 dias,
enquanto se verificarem condições para o
desenvolvimento da doença.

Dose: 100 ml/hl

Dose: 100 ml/hl

Acção preventiva e curativa
O INDAR tem uma acção preventiva e curativa,
permitindo combater infecções de pedrado, até 96 horas
após o seu início.
Em condições de baixa temperatura (<10ºC), aconselha-se
fazer o tratamento curativo até às 72 horas.

INTERVALO
SEGURANÇA

*

DIAS

INDAR 5EW

FAVORECE

*

*

Em condições climáticas mais favoráveis à doença e nos
estados de maior sensibilidade da cultura, reduzir o
intervalo entre aplicações para 10 dias.
Caso existam, devem-se seguir as indicações dos
Serviços de Avisos.
Não efectuar mais de 4 tratamentos por campanha.

Até à queda das pétalas.
2 - 3 aplicações com 7 a
14 dias de intervalo.

Do início da maturação
até à colheita.
2- 3 aplicações com 7 a
14 dias de intervalo,
realizar a última aplicação
3 dias antes da colheita.

Não efectuar mais de 3 tratamentos por campanha.

