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MODO DE ACÇÃO:

Orvego combina,
de modo exepcional,
o mecanismo de 2
princípios activos;
permitindo controlar
quase todasquase todas
as fases do ciclo
de vida do Míldio,
desde a germinação
até à esporulação.

Dois parceiros complementares e fiáveis num só produto, resultando da mais recente investigação da BASF, 
Initium® representa a inovação para as hortícolas, é a primeira molécula da nova família química pirimidilamina, 
com um novo modo de acção e excelentes níveis de eficácia contra o mídio quando aplicado preventivamente.

Dimetomorfe é a referência entre os mais tradicionais, a sua acção é rápida e com capacidade curativa. 
É o parceiro ideal para o Initium®, juntos são um par eficaz e de segurança inigualável.

Inovação e Tradição num só produto

Orvego é um fungicida à base de Initium® e dimetomorfe
para o controlo do Míldio do tomate, batata, cucurbitáceas e pimento.

A Melhor defesa contra do míldio. Orvego, fungicida inovador à base de Initium® 
e dimetomorfe, elemento de confiança no programa de defesa contra o míldio das 
culturas hortícolas. A alta eficácia do pculturas hortícolas. A alta eficácia do produto deve-se à acção complementar das duas 
substâncias activas fazde Orvego uma arma mais moderna para os agricultores, 
mesmo em casos de alta pressão de doença e um excelente parceiro no contexto 
de estratégias anti-resistências.

Directo da terra  para o consumidor em segurança

Vantagem para o Agricultor:

• Elevada eficácia e alta qualidade na colheita.

• Versatilidade e Flexibilidade.

• Excelente Parceiro para uma estratégia de anti-resistências.

• Intervalo de Segurança Curto.

• Selectivo para auxiliares.

Condições de aplicação:

Para beneficiar da mais alta eficácia de Orvego deve aplicá-lo preventivamente, em períodos críticos de desenvolvimento 
da doença. Para todas as culturas os tratamentos devem ser realizados a cada 7-10 dias.

Deve efectuar 3 tratamentos por campanha para as culturas da batata, tomate, pimento e beringela e 2 tratamentos para 
courgete, pepino e melão, com Orvego, devendo praticar alternância de fungicidas com modos de acção diferentes,
de modo a evitar o desenvolvimento de resistências.

Resistência ao arrastamento pela água

Depois da aplicação, Initium® penetra rapidamente nas camadas cerosas, impedindo que seja lavado pela chuva.
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