A excelência
na protecção
da vinha

Fungicida anti-oídio
Excelente eficácia anti-oídio
folhas, novos rebentos e cachos.

Arithane

A mais elevada persistência de acção
devido à sua acção sistémica e efeito
vapor.

®

Flexibilidade de aplicação podendo ser
utilizado como preventivo e curativo.
Distribuido por:
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A excelência na protecção da vinha

Arithane
FUNGICIDA

As condições para o desenvolvimento de oídio na vinha, estão presentes e é necessário manter a vinha protegida.
Nesta altura, a utilização de um anti-oídio preventivo e curativo de grande persistência, é a escolha acertada para evitar o
surgimento de sintomas.
A formulação do Arithane, à base de quinoxifena e miclobutanil, está especialmente indicada para a fase fenológica em que
nos encontramos.
TRIPLA VANTAGEM:
Dupla barreira de protecção - excelente eficácia
A acção de vapor da quinoxifena impede a germinação dos esporos.
O miclobutanil actua internamente impedindo o crescimento do fungo.

Ÿ
Ÿ

Dupla mobilidade - elevada persistência de acção
A quinoxifena é rapidamente absorvida e redistribui-se na fase de vapor,
chegando a zonas onde a pulverização não chegou, como o interior do cacho.
Ÿ A sistemia do miclobutanil confere-lhe mobilidade interna, protegendo os
novos crescimentos.
Ÿ

Dupla actividade - flexibilidade de aplicação.
A união da acção sistémica e do efeito vapor permitem uma protecção
completa.
Ÿ O miclobutanil e a quinoxifena conferem elevada protecção de folhas e cachos.
Ÿ

Grande flexibilidade de aplicação, com acção preventiva e curativa.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:
A dose de aplicação do Arithane é de 100ml a 125ml, ou seja 1 l/ha a 1,25 l/ha.
O intervalo de tratamentos é de 14 dias.
Arithane está autorizado em protecção integrada, até 3 aplicações por campanha.
Pode ser utilizado em qualquer fase de desenvolvimento da vinha.
Arithane apresenta um excelente controlo de oídio no cacho, inclusive em condições de forte pressão de doença, recomendando-se a
sua aplicação desde a floração até o fecho do cacho.

GESTÃO DE RESISTÊNCIAS:
Ÿ

Arithane foi desenvolvido de acordo com as últimas indicações do FRAC, para a gestão de resistências:

Ÿ

Arithane é composto por duas substâncias activas, com modos de acção diferentes e sem resistências
cruzadas; O miclobutanil e a quinoxifena têm uma persistência similar na planta e elevada acção
biológica sobre o oídio; As duas matérias activas são utilizadas à dose de eficácia biológica.
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