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Stroby® WG
Fungicida para o controlo do oídio da videira.
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Descrição do problema
O oidio apresenta-se por toda a península ibérica desde a 
primavera até ao outono, o seu desenvolvimento é favorecido 
por temperaturas suaves e humidade alta. Ataca todos os órgãos 
da videira e estes são cobertos por um pó cinzento que se 
assemelha a cinza e cheira a mofo.
O oidio ataca as folhas por ambos os lados. No inicio apresenta-
se uma ligeira descoloração apenas perceptível a contraluz e 
sobre esta aparecem uns diminutos pontos pardos; depois a 
mancha é coberta por uma espécie de teia de aranha e em 
seguida aparece o pó cinza; por baixo deste observam-se as 
manchas pardas, nem sempre visíveis à vista simples.

Doses e modo de aplicação
Oídio da videira - 20 a 25 g/hl (correspondendo a 200 - 250 g/ha). 
Dar preferência á concentração/dose mais elevada em condições 
de forte pressão da doença e/ou castas mais sensíveis.  
A persistência de acção do STROBY® WG é de 10 - 14 dias. 
O  STROBY® WG pode ser aplicado em qualquer fase do ciclo 
da videira, mas numa lógica de alternância com fungicidas 
dotados de diferente modo de acção bioquímico (QOI) recomenda-
se a sua aplicação, com carácter preventivo, após a fase de 
floração-alimpa. Em caso de existência de sintomas visíveis da 
doença aquando da realização do tratamento, deve proceder-
se a uma lavagem abundante da vinha com uma solução de 
permanganato de potássio a 0,1%, fazendo a aplicação do 
STROBY® WG três a seis horas depois (a aplicação do 
permanganato de potássio não deve ser realizada durante as 
horas de maior calor).
Para prevenir o desenvolvimento de resistências o número 
máximo de aplicações com o STROBY® WG ou outros fungicidas 
com idêntico modo de acção (QOI) é de 3 por campanha.

Composição
Granulos dispersíveis em água com 50% (p/p) de cresoxime-metilo.

Características
Foi através da observação e estudo da natureza que os 
investigadores da BASF criaram o cresoxime-metilo, potente 
fungicida que deu origem a uma nova geração de fungicidas - as 
estrobilurinas.

•	 Fungicida com acção preventiva, curativa (sobre fungos que 	
se desenvolvem á superfície dos tecidos vegetais - oídios) 	
e erradicante (anti-esporulante).

•	 Eficaz mesmo a baixas temperaturas.
•	 Modo de acção - o cresoxime-metilo actua através do bloqueio 	

da respiração celular dos fungos patogênicos.
•	 Grande resistência á lixiviação devido á fixação do cresoxime-	

metilo na camada cerosa da cutícula dos tecidos vegetais.
•	 O STROBY® WG é um fungicida com características de 	

translocação originais. A substância activa distribui-se à 	
superfície da planta, de forma progressiva, por difusão sob 	
a forma gasosa conferindo a este produto uma distribuição 	
uniforme e grande persistência de acção - 10 a 14 dias

•	 Excelente selectividade para a cultura, sendo imediatamente 	
metabolizado assim que penetra na planta.

•	 Respeito pelo ambiente e fauna auxiliar.
•	 Recomendado em protecção integrada.

O STROBY® WG controla com elevada eficácia os pedrados 
da macieira e pereira, possuindo ainda acção sobre o oídio da 
macieira e estenfiliose da pereira.
As excelentes características do STROBY ® WG permitem a 
implementação de um esquema de defesa da videira contra o 
oídio recorrendo ao seu uso em alternância com fungicidas 
dotados de diferente modo de acção bioquímico prevenindo 
assim o desenvolvimento de estirpes resistentes.
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Culturas	 Usos autorizados	 Intervalo de segurança

Videira	 Oidio	 5 semanas

Macieira e pereira	 Pedrados	 4 semanas


