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Modo de acção
O Vision contém duas substâncias activas com diferentes 
 modos de acção. O fluquinconazol é um fungicida  sistémico 
com acção preventiva e  curativa. O pirimetanil  é uma 
 substância activa com mobilidade  translaminar, que actua por 
inibição da secreção enzimática.

Utilização e concentração de uso
Pedrados da pereira e macieira: 150 ml/hl. 
Seguir as indicações do Serviço de Avisos.
Na sua ausência iniciar as aplicações ao  aparecimento da ponta 
verde das folhas e continuar com os tratamentos a  intervalos de 
10-14 dias enquanto se verificarem condições para o 
 desenvolvimento da doença. Não efectuando mais de 
4 tratamentos, por culturo, com este ou outro DMI. O 
intervalo mais curto deve ser utilizado enquanto as condições 
decorrerem mais favoráveis à doença. 
O Vision tên ainda uma acção secundária sobre o oídio 
da macieira que em cultivares menos sensíveis poderá 
ser suficiente para o controlo da doença.

Precauções biológicas
No sentido de evitar o desenvolvimento de resistências, não 
aplicar este produto ou qualquer outro que contenha DMI em 
mais de 4 aplicações por ano, no conjunto das doenças para 
que é usado, tanto en macieira como em pereira. 
Não aplicar este fungicida em locais onde se comecem a 
 verificar quebras de eficácia após aplicações repetidas do 
mesmo. 
Alternar o uso do Vision com fungicidas de diferentes grupos 
químicos, como o Stroby WG ou Delan SC.

Modo de preparação da calda
No recipiente onde se prepara a calda, deitar metada da 
água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar 
homogêneo. 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.

Modo de aplicação
A concentração indicada refere-se a pulverizações em alto 
 volume. Quando se fazem aplicações a médio ou baixo 
volume (turbinas ou atomizadores), a concentração deve 
ser aumentada de tal forma a que a quantidade de produto a 
aplicar por  hectare seja a  mesma que no alto volume.

Incompatibilidades
Este produto é incompatível com  produtos que  contenha 
calcio ou alumínio.
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SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três 
vezes, inutilizada e colocada em sacos de recolha, 
devendo estes serem entregues num centro de recepção 
autorizado, as águas de lavagem deverão ser usadas na 
preparação da calda.

NOTA 
Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar 
pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que 
apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.
Durante a armazenagem manter o produto em lugar seco e  fresco.

Vision®

Fungicida
Sistémico e translaminar para o combate aos pedrados da pereira e macieira

Suspensão concentrada contendo 50 g/l ou 
4,72% (p/p) de fluquinconazol e 200 g/l ou 

18,87% (p/p) de pirimetanil
Este produto contém fluquinconazol, fungicida inibidor da biossíntese dos esteróis, que actua 

na demetilação (DMI)
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

OUTROS APLICADORES DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS
PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE

RESPEITAR AS INSTRU ÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização provisória de venda nº 3541 concedida pela DGAV
Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas em outro local da embalagem

Contém: 1 Litro ℮

® = Marca registada da BASF 81094832 PT1025

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS 
E AMBIENTAIS

Atenção

EUH210 Ficha de segurança fornecida a 
pedido.
H302 Nocivo por ingestão.
H373 Pode afectar os órgãos após exposição 
prolongada ou repetida.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos 
com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):
P260d Não respire os vapores.
P264 Lavar cuidadosamente com água e 
sabão após manuseio.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a 
utilização deste produto.

Indicações de precaução (Reacção):
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso 
sinta indisposição, contacte um CENTRO 
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 
médico.
P314 Em caso de indisposição, consulte um 
médico.
P330 Enxaguar a boca.
P391 Recolher o produto derramado.

Indicações de Precaução (Eliminação):
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um 
ponto de colecta de resíduos especiais ou 
perigosos.

Intervalo de Segurança: 21 dias em macieira 
e pereira.

Pode causar uma reacção alérgica.
Contém: 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONA
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