Cabrio WG
®

Fungicida polivalente
de amplo espectro de ação

Cabrio WG
®

Composição: 200g/kg Piraclostrobina
Formulação: Grânulos dispersíveis em água, WG
Autorização de venda nº1138 concedida pela DGAV

Cabrio® WG é o novo fungicida BASF constituído pela substância ativa piraclostrobina. Esta estrobilurina
da nova geração, associa a eficácia sobre um largo espectro de fungos fitopatógénicos a uma rápida penetração
na folha e uma elevada persistência na planta.

Cabrio® WG é eficaz no controlo das seguintes doenças:
� Gafa (Colletotrichum gloeosporioide e Colletotrichum acutatum) e Olho-de-pavão (Spilocaea oleagina) na oliveira
� Alternariose (Alternaria spp.) na tangerineira, laranjeira e limoeiro.

Cabrio® WG:
Rápida penetração e movimento translaminar.

Substância ativa

F500 dá-nos uma proteção:
Interna e externa.
®

Piraclostrobina (F500®)

Poucos minutos depois da aplicação, parte do
produto penetra na folha e a outra fica adsorvida
na camada cerosa da epiderme, evitando que
o produto seja lavado pela chuva.

Família química:
Estrobilurinas
.

Oliveira:

Citrinos:

Cultura

Oliveira

Doença

Gafa
Olho-de-pavão

N.º máx. de aplicações

2 aplicações por ano

Dose

0,5 kg / ha

Persistência biológica

21 dias

Recomendações
de aplicação

Os tratamentos deverão ser realizados
com caráter preventivo, de acordo
com as indicações do Serviço Nacional
de Avisos Agrícolas. Na falta destes,
iniciar os tratamentos na primavera
ao início das condições favoráveis
à infeção (tempo húmido e/ou chuvoso).
Este produto destina-se apenas
a tratamentos de primavera.

Intervalo
de segurança

83 dias

Cultura

Laranjeira
Tangerineira*
Limoeiro*

Doença

Alternariose

N.º máx. de aplicações

4 aplicações por ano

Dose

1,125 kg / ha

Persistência biológica

14 dias

Recomendações
de aplicação

Os tratamentos deverão ser realizados
com caráter preventivo, iniciando-os
quando as condições climáticas
favorecerem a doença.
Nos tratamentos outonais deve ter-se
em atenção o abaixamento da
temperatura e a ocorrência das
primeiras chuvas.

Intervalo
de segurança

21 dias
* uso menor

Época de aplicação:
Citrinos

Oliveira
Gomo
de inverno

10 gestos responsáveis

Abrolhamento

Formação da
inflorescência

Plena
floração

Vingamento

Frutos em
desenvolvimento

Maturação
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