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INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO
FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:
Grânulos dispersíveis em água (WG) com 500 g/kg ou 50% (p/p) de iprodiona.

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO
O SABUESO® é um fungicida de contacto à base de iprodiona, pertencente ao grupo das dicarboximidas. Apresenta
actividade preventiva e curativa e actua por inibição da transmissão dos primeiros sinais celulares, actuando no sinal
de transmissão osmótica da histidinaquinase.

FINALIDADES
O SABUESO® é recomendado para controlar a podridão cinzenta (Botrytis cinerea) em videira e tomateiro.em estufa.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
DOSES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
CULTURAS /
INIMIGO

VOLUME DE
ÁGUA

DOSES
(kg/ha)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO

(L/ha)

Vinha
Podridão
cinzenta
(Botrytis
cinerea)

1 – 1.5
(200-500g/hl)

300 - 500

Efectuar a 1ª aplicação no início do fecho dos cachos (BBCH
77) e a 2ª do início do “pintor” ao amadurecimento dos
bagos (BBCH 83-85). A persistência de acção é de 15 dias.

800 - 1200

Iniciar as aplicações após a floração. Efectuar no máximo 3
aplicações, enquanto as condições forem favoráveis à
doença. A persistência biológica do produto é de 15 dias.

Tomateiro (estufa)
Podridão
cinzenta
(Botrytis
cinerea)

1.5 – 2
(125-250g/hl)

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
• Para evitar o desenvolvimento de resistências, não realizar com este produto ou qualquer outro que contenha
dicarboximidas, mais de 2 aplicações em videira e 3 aplicações em tomateiro, não excedendo metade do número
de tratamentos anti-botritis.
• Alternar com fungicidas com diferente modo de acção.
• Não aplicar o produto nos locais onde se verifiquem quebras de eficácia após aplicação repetida do mesmo ou de
outros produtos com o mesmo modo de acção (dicarboximidas).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
• Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
• Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
• Possibilidade de efeitos cancerígenos.
• Não respirar as poeiras nem a nuvem de pulverização.
• Evitar o contacto com os olhos.
• Usar vestuário de protecção e luvas adequadas durante a preparação da calda e aplicação do produto.
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• Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
• Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
• Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
• Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície
de 10 metros em videira e 20 metros em tomateiro.
• Após o tratamento lavar bem o material de protecção e os objectos contaminados tendo cuidado especial em lavar
as luvas por dentro.
• Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado, ou usar luvas e vestuário de protecção
adequado.
• Tratamento de emergência - Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem e
o rótulo.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Intervalo de Segurança: 3 dias em tomateiro (em estufa); 21 dias em videira.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOCIVO

PERIGOSO PARA
O AMBIENTE

AUTORIZAÇÃO DE VENDA
Autorização de venda n.º 0315, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

EMBALAGENS
150g; 1kg.

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:

C/ Valle del Roncal, 12
28232 Las Rozas, Madrid

DISTRIBUÍDO POR:

Genyen – Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
www.genyen.pt

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o
respeito pelas condições de aplicação nele expressas.
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