
Cabrio® Team
FUNGICIDA

Grânulos dispersiveis em água, contendo 12 % (p/p) de 
dimetomorfe e 6.7% (p/p) de piraclostrobina 

Fungicida para o combate ao míldio (Plasmopara 
viticola) exercendo também algum controlo sobre 
o e oídio (Uncinula necator) da vinha para uva de 

mesa

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO 
PROFISSIONAL

OUTROS APLICADORES DE PRODUTOS 
FITOFARMACÊUTICOS

PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES 
HUMANOS E PARA O AMBIENTE

RESPEITAR AS INSTRU ÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de Venda nº 0238 concedida pela DGADR
Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas em 

outro local da embalagem

Contém: 1 kg
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O CABRIO TEAM é um fungicida composto por dimetomorfe e 
piraclostrobina. Este produto destina-se ao combate combate 
ao míldio (Plasmopara viticola) e também exerce algum controlo 
sobre o oidio (Uncinula necator) da vinha para uva de mesa. 

É um fungicida sistémico e penetrante com mobilidade 
translaminar. Tem actividade preventiva e curativa, inibindo a 
síntese de celulose (CAA) e também a respiração no complexo III 
(citocromo  bc1) – QoI.  

O dimetomorfe é um produto derivado do ácido cinâmico (grupo 
CAA) dotado de acção preventiva, curativa sobre as infecções 
do míldio na sua fase inicial e anti-esporulante, que aplicado 
em pulverização foliar penetra através da cutícula difundindo-
se no interior da folha. É eficaz sobre todos os estádios de 
desenvolvimento do míldio, excepto na formação, libertação e 
mobilidade dos zoósporos.

A piraclostrobina é uma substância activa pertencente ao grupo 
químico das estrobilurinas (inibidor da respiração em Qo->QoI), 
com mobilidade translaminar, dotada de acção preventiva e
curativa, através da inibição da germinação dos esporos e 
desenvolvimento do micélio dos fungos.

ÉPOCA E NÚMERO DE TRATAMENTOS

Vinha para uva de mesa
Míldio (Plasmopara viticola) e oídio (Uncinula necator) 150 
g/hl correspondendo a 1,5 kg de produto comercial por 
hectare
Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional 
de Avisos Agrícolas. Na sua ausência realizar os tratamentos 
preventivamente quando as condições forem favoráveis ao 
desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso). A 
persistência biológica do produto é de 12–14 dias. Em condições 
favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e 
chuvoso e rápido crescimento foliar) a persistência biológica do 
produto reduz-se para 12 dias.



PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este 
produto ou qualquer outro que contenha QoI, em mais de 3 
tratamentos por ano, no conjunto das doenças visadas (míldio 
e oídio). Este fungicida deverá ser utilizado em alternância com 
fungicidas pertencentes a outros grupos químicos. 
 
MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água 
necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar 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) 
Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a 
calda a 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.
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Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e 
Ambientais
Atenção
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido 
H302 Nocivo por ingestão.
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):
P264 Lavar cuidadosamente com água e sabão após 
manuseio.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização 
deste produto.

Indicações de precaução (Reacção):
P391 Recolher o produto derramado.
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta 
indisposição, contacte um
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P330 Enxaguar a boca.

SPe3 Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 
10m em relação às águas de superfície

Intervalo segurança – 35 em videira

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 VALORFITO, as águas de lavagem deverão 
ser usadas na preparação da calda.

BASF PORTUGUESA S.A.
Rua 25 de Abril, 1
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