
O guerreiro Japonês contra o oídio

∞ Elevada eficácia na proteção contra o oídio.

∞ O efeito vapor do KUSABI permite uma distribuição uniforme do produto,  
protegendo os cachos e folhas. 

∞ Proteção total dos cachos.

∞ Penetra rapidamente na planta e tem movimento translaminar, contribuindo 
para a persistência e eficácia elevada.

∞ Boa resistência à lavagem.

∞ Efeito duradouro, protegendo a vinha até 14 dias.

∞ Não tem efeito na fermentação nem na qualidade organoléptica dos vinhos. 

∞ Ação secundária sobre podridão cinzenta (não autorizado em Portugal para 
esta doença).

∞ Um aliado importante na estratégia anti-resistências do oídio da vinha.

Porquê escolher

Composição Piriofenona 300 g/L

Formulação SC - Suspensão Concentrada

Dose 0,25 a 0,3 L/ha

Cultura Vinha

Época de aplicação desde os cachos visíveis - cachos separados até ao fecho do cacho

Autorização de venda nº 4047 concedida pela DGAV

Intervalo de segurança 28 dias em uvas de mesa e uvas para vinificação

Embalagens 30 ml, 1 L

Belchim Crop Protection Portugal 
Rua da Oliveira, 37 - 2º  |   3080-074 Figueira da Foz
www.belchim.pt

KUSABI

Recomendações de aplicação
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O KUSABI tem uma persistência biológica de 12-14 dias, devendo utilizar  
o intervalo mais curto em condições muito favoráveis ao desenvolvimento da doença.  

Efetuar no máximo 3 tratamentos por campanha
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Modo de ação
A piriofenona pertence ao grupo químico das Benzolpiridinas recentemente reclassificado 
pelo FRAC com, Código MOA: B6 - proteínas motoras e do citoesqueleto, FRAC código: 50. 

Recomenda-se aplicação preventiva, antes da manifestação dos sintomas da doença 

O KUSABI, com a sua ação de vapor, protege as plantas não tratadas perto das tratadas

KUSABI - EFEITO VAPOR: teste em laboratório

Numa placa de petri foram colocadas 5 folhas. Aplicou-se Kusabi apenas na folha central.  
Após 24 horas inoculou-se oídio em todas as folhas presentes.

►  Efeito vapor comprovado: o Kusabi presente na folha central protegeu contra o oídio a borda 
das folhas não tratadas devido ao seu efeito vapor. Este efeito vapor é importante, permitindo 
proteger toda a planta.

Disco foliar não tratado

Disco foliar central 
tratado com KUSABI

Preventivo Curativo

O desenvolvimento do fungo é 
interrompido e morre.

O desenvolvimento do fungo 
é reduzido, não há formação 

de esporos

No momento do tratamento, vári-
os estágios de desenvolvimento 
do fungo podem estar presentes

Ação preventiva e curativa

∞ O Kusabi é um fungicida com base em piriofenona para controlo do oídio (Erysiphe necator) da videira.

∞ Com ação preventiva e curativa. Atua preventivamente pela inibição do desenvolvimento do apressório.  

Curativo, pela deformação do apressório, das hifas e do crescimento do micélio, inibe a formação de esporos,  

evitando novas contaminações.

∞ A ação translaminar do Kusabi é extremamente rápida e completada pelo “efeito vapor” assegurando uma distribuição  

uniforme do produto protegendo toda a planta, cachos e folhas. 

∞ Valioso aliado na gestão anti-resistências para oídio.

O Kusabi, com a sua ação de vapor, consegue proteger as partes da planta onde alguns produtos 
não conseguem chegar.
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