FICHAS TÉCNICAS IQV, S.A.



Sabre M
Pó molhável com 64% (p/p) de mancozebe e 8% (p/p) de metalaxil
Fungicida sistémico para o combate dos míldios
da videira, batateira, tabaco, meloeiro e pepino
Este fungicida contém mancozebe (pertencente ao grupo dos ditiocarbamatos) e
metalaxil (pertencente ao grupo das fenilamidas)
Autorização provisória de venda n.º 3923 concedida pela DGAV

ESTE PRODUTO DESTINA-SE A USO PROFISSIONAL
EUH401: PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
P102: MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
Capacidade embalagens: 250 g / 20 kg
Um produto:
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÈS, S.A.
División Agricultura
Av. Rafael Casanova 81
08100 Mollet del Vallès
(Barcelona) ESPAÑA

FUNGICIDAS

Distribuído por:
JOVAGRO, S.A.
Zona Industrial de Tabueira
Apartado 3132 EC
3801-101 AVEIRO
T- 234 343 300
F – 234 343 303

FICHAS TÉCNICAS IQV, S.A.
APLICAÇÕES, CONCENTRAÇÕES E ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Utilizar Sabrem nos primeiros tratamentos contra o míldio em videira, tabaco, batateira,
meloeiro e pepino.
Míldio da videira: 250 g/hl. Realizar os tratamentos de acordo com a indicação do Serviço de Avisos.
Na sua ausência iniciar as aplicações ao aparecimento dos primeiros focos da doença ou no estado 7-8
folhas até ao bago grão de chumbo. A persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias. Não
efectuar mais de 2 tratamentos com este ou outro fungicida do grupo das fenilamidas. Se
necessário, prosseguir os tratamentos com fungicidas com diferente modo de acção.
Míldio da batateira: 250 g/hl. As aplicações devem ser feitas de acordo com o Serviço de Avisos,
quando existam. Na sua ausência iniciar os tratamentos quando as condições forem favoráveis à
doença. O produto destina-se a ser usado no período de maiores crescimentos da planta, ou seja até à
floração não efectuando mais de 2 aplicações com este ou outro fungicida do grupo das
fenilamidas. A persistência do tratamento é de 10 a 12 dias sendo o intervalo mais curto usado em
condições de maior risco. Os outros tratamentos a efectuar em condições favoráveis à doença devem
ser realizados com fungicidas com outro modo de acção. Após o último tratamento com Sabrem o
intervalo entre tratamentos deve ser de 10 dias se utilizar um fungicida não curativo.
Míldio do tabaco: Em viveiros: Fazer um tratamento um a dois dias antes da transplantação. Usar o
produto à razão de 25-30 g por 100 m2.
No local definitivo: Fazer um tratamento 15-20 dias depois da transplantação na concentração de 250
g/hl.
Não efectuar mais que 2 tratamentos com este ou outro fungicida do grupo das fenilamidas (1 em viveiro e 1
em local definitivo).
A persistência biológica do produto é de 10 a 12 dias.
Míldio do meloeiro e pepino: 250 g/hl. Fazer os tratamentos preventivamente quando as plantas
atinjam o estado de 3-4 folhas verdadeiras ou imediatamente após o aparecimento dos primeiros
sintomas do míldio. Efectuar no máximo 2 tratamentos por campanha, com Sabrem ou com
outro fungicida do grupo das fenilamidas.
Não se deve aplicar Sabrem nos locais onde se verifiquem quebras de eficácia após
aplicações repetidas do mesmo ou de outros produtos com o mesmo modo de acção
(fenilamidas).
Alternar o uso de produtos com fungicidas de diferente modo de acção.
modo de preparação da calda
No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Numa vasilha juntar a
quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar continuamente até obter uma pasta
homogénea e sem grumos. Deitar esta pasta no recipiente e completar o volume de água, agitando
sempre.
Evitar deixar a calda em repouso.
Modo de aplicação
A concentração atrás indicada refere-se a pulverizações a alto volume. Quando a aplicação se faz com
aparelhos de médio ou baixo volume (turbinas ou atomizadores), a concentração deve ser aumentada
de tal modo que a dose de produto por hectare seja a mesma que no alto volume.
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FICHAS TÉCNICAS IQV, S.A.
precauções toxicológicas, ecotoxicológicas e ambientais

Atenção
•

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.
•
Evitar respirar as poeiras e o aerossóis.
•
Usar luvas de borracha nitrílica e macacão.
•
Se entrar em contacto com a pele: Lavar com sabonete e água abundantes.
•
Em caso de exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
•
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
•
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
•
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
•
Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de residuos perigrosos.
•
Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de
superfície.
•
Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo cuidado especial em lavá-las por dentro.
•
Intervalo de Segurança - 3 dias em meloeiro e pepino; 14 dias em batateira; 28 dias em tabaco e
em videira de uvas de mesa; 56 dias em videira de uvas para vinificação.
N.º máximo de aplicações com mancozebe: 5 em meloeiro e pepino. Não efectuar mais aplicações
com produtos que contenham outras substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos (metirame,
propinebe, tirame ou zirame), autorizados para a cultura.
• Tratamento de emergência – Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente
com água e consultar um especialista. Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água
(apenas se a vítima estiver consciente), consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a
embalagem ou o rótulo. Nº de telefone de emergencia C.I.A.V.: 808 250 143.
•
•

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente
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FICHAS TÉCNICAS IQV, S.A.
esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de
recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção
Valorfito.

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.

Sabrem é marca registada da Industrias Químicas del Vallès, S.A., Espanha
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