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Benefícios
Fungicida de ação
preventiva com atividade
translaminar

Elevada afinidade
com as ceras das
folhas e frutos

Inibe todas as fases
de desenvolvimento
do míldio

Um único
resíduo

Intervalo de
segurança curto

Excelente perfil
toxicológico e
ecotoxicológico

Características
Nome

Salvor®

Composição

100 g/L ou 9,5% (p/p) de ciazofamida

Formulação

Suspensão concentrada (SC)

Culturas e doenças

Tomateiro (míldio); Batateira (míldio)

Dose de aplicação

0,8 l/ha

Intervalo entre aplicações

Tomateiro (7-10 dias); Batateira (5-7 a 10 dias)*

Número máx. de aplicações

3

Intervalo de segurança

Tomateiro (3 dias); Batateira (7 dias)

Autorização de venda

N.º 1776

*Adotar o intervalo mais curto no caso de condições favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e/ou
chuvoso)

BASF Portuguesa S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2685-368 Prior Velho
Tel 219 499 900
Fb @basf.agro.potugal
www.agro.basf.pt

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Fungicida para
o controlo do míldio
do tomateiro e batateira

Salvor® é um fungicida de superfície, com
mobilidade translaminar, de elevada eficácia
contra míldio em tomateiro e batateira.

Salvor® actua nas diferentes fases de
desenvolvimento do ciclo do míldio:
� Inibe a germinação dos zoósporos;
� Inibe a germinação dos esporângios;
� Inibe o crescimento do micélio;
� Inibe a formação de esporangióforos
e esporos.

A formulação de Salvor® contém um adjuvante específico que
aumenta a sua afinidade com as camadas cerosas das folhas e frutos:
2. Promove uma melhor
distribuição de Salvor® na
superfície da planta tratada;

3. Aumenta a adesividade de
Salvor® sobre os tecidos
tratados.

INIBIÇÃO DA
MOBILIDADE

Zoóporos
biflagelados

Germinação
e penetração
dos esporos

Salvor®

Época de Aplicação
Salvor® é um fungicida de ação preventiva, com
mobilidade translaminar, de elevada eficácia contra
míldio em tomateiro e batateira.

� Em tomateiro recomenda-se a
alternância com Cabrio® Duo.

Para evitar o desenvolvimento de resistências,
não aplicar este produto ou qualquer outro que
contenha Qil, mais de 3 vezes por ano.

� Em batateira recomenda-se a alternância
com Acrobat® e/ou Cabrio® Duo.

INIBIÇÃO DA
GERMINAÇÃO

Infecção
nas folhas

Salvor®

1. Diminui a tensão
superficial nos órgãos
das plantas;

LIBERTAÇÃO
DOS ESPOROS

Salvor®

Salvor®

INIBIÇÃO DA
LIBERTAÇÃO

Infecção
dos frutos

REDUÇÃO DA
ESPORULAÇÃO

Zoósporos
diferenciados

Conidióforo

Mecanismo de Ação

Tomateiro

Em tomateiro, para o controlo simultâneo de míldio, oídio e alternária recomendamos Salvor® + Dagonis®.

Salvor® inibe a respiração mitocondrial ao nível do complexo III (citocromo bc1), bloqueando o
transporte de eletrões dentro da cadeia respiratória dos fungos. Salvor® pertencente à família química
cianoimidazol (Qil).
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