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|  Agricultural Solutions

5% piraclostrobin + 55% metiram
Granule dispersabile în apă

001PC/06.11.2009
1 Kg

Cabrio® Top este un fungicid cu două substanţe 
active pentru combaterea bolilor la viţa de vie și 
tomate. Prezența particulelor (depozitului) de produs 
la suprafața frunzelor permite redistribuirea cu ocazia 
perioadelor de reumectare a vegetației. Asigură o 
protecţie de încredere și uniformă a masei vegetative 
datorită mișcării translaminare și a sistemiei locale 
a substanţei active  piraclostrobin. Produsul are o 
puternică acţiune preventivă, inhibând mobilitatea și 
germinarea zoosporilor. 

Cabrio® Top are și un efect fiziologic, vitalizant 
asupra plantelor. De exemplu, plantele de viţă de 
vie tratate cu Cabrio® Top au o culoare verde mai 
intensă în comparaţie cu plantele tratate cu produse 
standard. Acest lucru face ca  frunzele să fie mai 

sănătoase și cu o asimilaţie îmbunătăţită. Cabrio® 
Top are un spectru de combatere extrem de larg:  
combate în egală măsură atât mana, cât și  făinarea, 
putregaiul negru și escorioza. Studii recente arată că 
produsul Cabrio® Top poate fi o unealtă eficientă în 
managementul bolilor lemnului la viţa de vie. 

Datorită proprietăţilor sale fungicide, combinate cu 
o bună rezistenţă la spălare, Cabrio® Top asigură o 
protecţie foarte bună și de durată pe frunze și ciorchini.

De asemenea, la tomate, Cabrio® Top combate mana, 
făinarea, pătarea albă, pătarea cafenie, alternarioza.
În plus, contribuie la obținerea unor producții de foarte 
bună calitate.

Cabrio® Top se poate utiliza pe toată perioada 
de sensibilitate a viţei de vie faţă de aceste 
boli. Totuși, polivalenţa și eficacitatea sa sporită 
sunt puse în valoare cu precădere în stadiile din 
perioada înfloritului (în mod special în stadiul de 
sfârșit de înflorit) până în perioada de creștere a 

boabelor. 
La tomate se  recomandă a se utiliza în perioada 
creșterii fructelor. Cabrio® Top trebuie aplicat 
preventiv. În general, intervalul dintre tratamente 
pentru Cabrio® Top este de 10 - 14 zile, iar dacă 
este cazul se pot efectua tratamente și la intervale 
mai scurte. 
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Tomate
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Denumirea științifică

Plasmopara viticola 

Uncinula necator 

Guignardia bidwellii 

Phomopsis viticola 

Phytophtora infestans 

Leveillula taurica 

Septoria lycopersici 

Cladosporium fulvum 

Alternaria solani

Denumirea populară

Mană

Făinare 

Putregaiul negru 

Escorioza

Mană 

Făinarea 

Pătarea albă a frunzelor 

Pătarea cafenie a frunzelor 

Alternarioza

• Spectru larg de combatere a bolilor, asigurând o durată lungă de protecţie.

• Soluţie eficientă pentru combaterea simultană a manei, a făinării, a escoriozei, a putregaiului negru la 

vița de vie, precum și a unor boli importante la cultura de tomate.

• Efecte fiziologice remarcabile (produs din gama AgCelence®): plantele au o toleranţă mai mare la stres (de 

ex., la vița de vie s-a observat o mai bună recuperare după grindină) și se observă un efect de înverzire.

• Simplu și ușor de folosit.

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Timp de pauză: viță de vie - 35 zile; tomate - 7 zile
Volumul de apă: 1000 l/ha în funcție de echipamentul de stropit utilizat.
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Cultura

FungicideCabrio® Top


