
Fungicida sistémico para o controlo do pedrado das pomóideas com acção 
colateral sobre o oídio da macieira.



Características 
Evitar as infecções primárias ou controlar as já existentes de modo a 
que estas não proliferem, é a solução adequada para controle destas 
doenças. 
Assim, em função dos riscos de infecção, dever-se-á intervir de 
preferência preventivamente com produtos capazes de assegurar uma 
protecção eficaz, duradoura e, se possível com capacidade curativa.

Deverão ainda ser selectivos para a cultura e preservar o Homem e o 
Meio Ambiente.
Vision® é um fungicida da BASF que pelas suas características se 
enquadra perfeitamente dentro destes pressupostos.

Fungicida sistémico para o controlo do pedrado das pomóideas com acção 
colateral sobre o oídio da macieira.

Doses e modo de aplicação

Concentração: 150ml/hl.
Seguir as instruções dos sistemas de Avisos. 
Na sua ausência iniciar as aplicações à ponta verde 
das folhas e repetir a intervalos não superiores a 
10 - 14 dias enquanto houver condições favoráveis 
ao desenvolvimento da doença. 

Intervalo de segurança 

3 semanas em macieira e pereira.

Advertências 

Não aplicar em mistura com produtos contendo 
alumínio ou cálcio.

Composição
Vision® contém 50g/l de fluquinconazol + 200g/l de pirimetanil sob a forma de suspensão aquosa.

O fluquinconazol é um fungicida sistémico com acção preventiva 
e curativa.

O pirimetanil é uma nova substância activa, com acção de 
contacto e mobilidade translaminar que actua por inibição da 
secreção enzimática.

Vision® é  composto pela associação de substancias activas com modos de acção complementares: 

Aplicado segundo as condições de homologação, Vision® é bem tolerado pelas culturas e pela maioria dos auxiliares tidos em conta nos pomares e 
regime de protecção integrada. Não causa danos aos utilizadores nem aos consumidores.
Com o objectivo de evitar o desenvolvimento de resistências deve-se alternar o uso do Vision® com fungicidas dotados de diferentes modos de 
acção bioquímica como Stroby® WG e Delan® WG.

Descrição do problema

Os pedrados da pereira e macieira são a principal doença destas culturas.
Dependendo das condições de temperatura e humidade, o fungo tem capacidade de provocar prejuízos sobre 
ramos, folhas e frutos em qualquer estádio do seu desenvolvimento.
Após uma primeira infecção, as gerações seguintes sucedem-se rápida e violentamente de modo a comprometer 
as produções em qualidade e quantidade. 

Pedrado em Macieira 
(Venturia inaequalis)

Pedrado em Pereira
(Venturia pirina)

Culturas

Macieira pereira

Usos autorizados 

Pedrado

Intervalo de segurança

3 semanas.

Doses

150 ml/hl

Embalagem

1L

Nº APV

3541


