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        Fungicida do grupo das estrobilurinas (QoI) para combate a 

doenças nas culturas do trigo, cevada, tomateiro e vinha.  
  

 
 
Formulação / Composição  

 
Suspensão concentrada (SC) com 250 g/L ou 23,3% (p/p) de azoxistrobina. 
Grupo Químico – estrobilurinas. 
 
 
Modo de Ação 

 
A azoxistrobina é um fungicida de largo espectro com um novo modo de ação. Inibe o eletrão de 
transporte do citocromo bc1 dentro da mitocôndria, resultando na paragem de formação de ATP com a 
consequente perda de energia do patogénio. 
O largo espectro de ação é o resultado desta ação bioquímica comum a todas as espécies de fungos 
patogénios. A ausência de ATP reflecte-se sobre todos os processos celulares consumidores de energia, 
muito particularmente nos estados de desenvolvimento dos fungos mais exigentes em energia, tais como 
a germinação e mobilidade dos esporos. Esta ação vai também incidir sobre o desenvolvimento do micélio 
e sobre a esporulação. 
O SINSTAR é um fungicida que possui propriedades de penetração, de sistemia e translaminares. 
A maior parte do produto aplicado permanece na superfície da folha protegendo-a contra o ataque dos 
esporos, o que lhe confere características fortemente preventivas. 
Nos fungos endoparasitas é muito importante a capacidade do SINSTAR a em penetrar e redistribuir-se 
nas folhas permitindo-lhe ter uma ação curativa. 
A ação sistémica pelo xilema e nomeadamente translaminar proporcionam uma proteção de toda a planta. 
 
 
Persistência de Ação 

 
Varia entre 7 a 14 de acordo com a cultura e as doenças. 
 
 
Finalidades / Doses / Condições de Utilização 

 
- CEVADA e TRIGO 
Ferrugem (Puccinia spp.), oídio (Blumeria graminis), rincosporiose (Rhynchosporium sp.), 
septoriose (Septoria spp.) e Leptosphaeria spp.: 1L/ha. 
Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na ausência deste, 
efetuar os tratamentos preventivamente (em condições favoráveis à doença), o mais tardar ao 
aparecimento dos primeiros sintomas, do segundo nó até ao final da floração.  
Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias. Volume de calda 200 a 300L/ha. 
 
- TOMATEIRO  
Alternariose (Alternaria solani), cladosporiose (Cladosporium fulvum), míldio (Phytophthora 
infestans) e oídio (Leveillula taurica): 0,7 a 0,8 L/ha. 
Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas.  
Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo de 7 a 10 dias. Volume de calda 200 a 800L/ha. 
 

- VINHA 
Oídio (Uncinula necator) e míldio (Plasmopara viticola): 1L/ha. 
Efetuar os tratamentos de com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na ausência deste, efetuar os 
tratamentos em condições favoráveis à doença da primeira folha expandida até ao início da maturação 
dos bagos. 
Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo de 10 a 12 dias. Volume de calda 200 a 1000L/ha. 
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LMR 

 
Informação relativa aos LMRs, consultar a informação na página oficial da EU: 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance. 
selection&language =EN 

 
 

Modo de Preparação da Calda e Utilização 

 
Assegurar-se previamente que o pulverizador se encontra limpo. 
No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o 
produto ficar homogéneo. Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e 
agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de 
água, agitando sempre. 
 
Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito 
do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da 
distribuição de calda. 
A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as 
doses indicadas. 
Após a aplicação deve-se proceder à limpeza do pulverizador com água e um detergente adequado. 
 
 
Precauções Biológicas 

 
 Para evitar o desenvolvimento de resistências, alternar a aplicação deste produto com produtos 

possuindo diferente modo de ação e pertencendo a diferentes grupos químicos de resistência. 
 

 O número de aplicações a efetuar por cultura (máximo 2 aplicações por ciclo cultural), deverá 
depender das condições ambientais que se verificam no decurso da campanha e da suscetibilidade 
varietal da cultura às diversas doenças. 

 
 Não aplicar este produto em tomateiro em viveiro. 

 
 No caso de se verificar a impossibilidade de obter um nível de eficácia de SINSTAR adequado na 

cultura do tomateiro, para evitar a seleção de estirpes resistentes aos fungicidas QoI, deve 
suspender-se o tratamento com este produto e substituí-lo por um tratamento com um produto com 
diferente modo de ação. 

 
 Os tratamentos efetuados em cevada e trigo permitem obter boa ação colateral em diversas 

doenças que atacam a espiga, tais como fusariose e doenças causadas por Cladospodium spp., 
Alternaria spp. e Epicoccum spp.  

 
 O volume de calda a aplicar deverá garantir uma cobertura completa e uniforme da cultura. 

 
 O SINSTAR pode ser fitotóxico se aplicado em culturas não indicadas nesta ficha. 

 
 Evitar o arrastamento da calda para a cultura da macieira, em particular quando estão presentes as 

seguintes variedades: Gala e seus derivados (ex: Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Reineta do 
Canadá, McIntosh e seus derivados (ex: Summered), Delbar estival, Cox e seus derivados (Cox´s 
Orange Pippin). 

 
 
Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais 

 
ATENÇÃO 

 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 Contém 1,2-benzisotiazol-3 (2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica. 

 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance
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 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.  

 Recolher o produto derramado. 

 Ficha de segurança fornecida a pedido. 

 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de 
aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas 
das explorações agrícolas e estradas. 

 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar: 
- uma faixa não pulverizada de 5 metros, em vinha; 
- uma faixa não pulverizada de 10 metros, em tomateiro e cereais.  

 Para proteção das águas subterrâneas, não aplicar em solos que contenham mais de 80% de areia, 
nem em solos alcalinos. 

 Eliminar o conteúdo eembalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.   
 
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 143 

 

  

 
A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, 
fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, 
devendo estes serem entregues num centro de receção 
Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na 
preparação da calda. 

 
 
 
Embalagens  

 
1 litro, 5 litros, 10 litros e 20 litros.  

 
 
 
 
 
 

Autorização de venda n.º 1003, concedida pela DGAV 

 
 
 

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA  
ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM. 

 
 
 
 
 


