KIRALAXYL
NA LUTA CONTRA O MÍLDIO
®

Stadio é uma gama de fungicidas formulados com Kiralaxyl , fungicida sistémico de nova geração,
da família química das fenilamidas.
®
As características fisico-químicas inovadoras de Kiralaxyl distinguem-se pela sua eficiente distribuição no interior
da planta, o que permite a máxima protecção de folhas e cachos.
®

A sua grande acção fungicida é explicada pela dupla acção:

ACÇÃO SISTÉMICA

ACÇÃO CONTACTO

Para o crescimento do micélio que está no
interior dos tecidos da planta

Destrói as membranas do patógeneo,
inibindo a germinação dos zoosporos.

MAIS CONCENTRADO,
MAIS ACTIVO

MAIS PURO, MAIS SEGURO
Como a substância activa é eficaz
contra o míldio, a menor dose,
a gama de produtos STADIO não
tem problemas de resíduos e tem
um perfil toxicológico favorável.
O tratamento efectuado com
STADIO não apresenta risco para
as aves, organismos aquáticos,
microorganismos no solo,
abelhas e auxiliares.
Pelas razões apresentadas, o vinho
produzido com cepas tratadas não
apresenta resíduos.

®

O Kiralaxyl é o nome do isómero óptico de
benalaxyl e é a parte 100% activa da molécula.
O STADIO F e STADIO M são produtos que só
utilizam esta parte activa, por isso são mais
concentrados e eficazes a menor dose.
SISTÉMICA:Inibição de RNA do patógeneo, dentro da planta

MAIS CONCENTRADO,
MAIS RÁPIDO
Uma vez aplicado, o STADIO é
absorvido pelas partes verdes da
planta e rapidamente translocado
por via ascendente repartindo-se
uniformemente nos seus órgãos,
protegendo igualmente as partes
não tratadas que se formam após o
tratamento.
% eﬁcácia depois de chuva

CONTACTO: Inibição dos zoósporos. Acção de contacto com o exterior da planta.

Um produto:

Distribuído por:
A rapidez da penetração assegura a
protecção da cultura desde as primeiras
horas e impede a lexiviação pela chuva.

SOLUÇÃO VENCEDORA
NA LUTA CONTRA O MÍLDIO

®

Kiralaxyl 4% (benalaxil-M) +
Mancozebe 65% WP

Stadio M é um fungicida com dupla acção:
sistémica e de contacto, para a vinha,
tomate e batata.
®
No Stadio M as vantagens de Kyralaxyl unem-se à
eficácia do mancozebe para uma protecção
óptima contra o míldio, nas folhas e nos frutos.
Deve-se aplicar o Stadio M preventivamente
quando as condições são favoráveis ao
desenvolvimento da doença.
Recomenda-se a realização, no máximo de 2
tratamentos com o Stadio M alternando com
outros fungicidas sistémicos de diferentes modo
de acção. Deve respeitar-se um intervalo de 10
a 12 dias em função da pressão do míldio.
A velocidade de penetração assegura a protecção
da cultura desde as primeiras horas de tratamento,
impedindo que o produto seja removido
pelas chuvas.

®

Kiralaxyl 3.75% (benalaxil-M) +
Folpete 48% WG

Stadio F é um fungicida específico para a vinha
com acção sistémica e de contacto, de fácil uso,
pela formulação em grânulos dispersíveis
em água (WG).
As duas matérias activas complementam-se no
modo de acção e permitem uma protecção
óptima das folhas e dos cachos na luta
contra o míldio.
O Stadio F é o produto ideal para as aplicações
preventivas desde as primeiras folhas (7 a 8) até ao
bago grão de chumbo, logo que se reunam as
condições favoráveis ao aparecimento da doença.
Deve-se efectuar no máximo duas aplicações com
este fungicida ou outro do grupo das fenilamidas.
Dose máxima de 2kg/ha
Embalagem de 200g e 5kg

Dose mínima de 2,5kg/ha
Embalagem de 250g e 5kg
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