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INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO
FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:
Suspensão Concentrada (SC) com 250 g/l ou 22,6% (p/p) de quinoxifena

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO / FINALIDADE
O VENTO® 25 SC é um novo fungicida, pertencente à família química das quinolinas, que actua
preventivamente no controle do oídio da vinha. Após penetração rápida na epiderme dos órgãos tratados,
a quinoxifena redistribui-se localmente graças ao seu efeito de vapor localizado, lento e contínuo. Dotado
de um modo de acção original, a quinoxifena inibe o desenvolvimento do tubo germinativo dos esporos do
oídio.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
CONCENTRAÇÕES, ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
CONCENTRAÇÃO DE USO: de 25 a 30 ml/hl.
ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Seguir as indicações dos Serviços de Avisos, caso existam. Na sua ausência, iniciar as aplicações a partir
dos botões florais separados e continuar até ao fecho dos cachos, efectuando no máximo 4 tratamentos
com fungicidas desta família. A persistência biológica do produto é de 10-12 dias. Se necessário, usar no
período pré-floral fungicidas de outras famílias aprovados para este uso. O intervalo mais curto e a
concentração mais elevada devem ser utilizados em castas sensíveis e condições mais favoráveis à doença.
Se se verificar a existência de inóculo de oídio deve utilizar-se um fungicida com acção curativa. A
aplicação do VENTO® 25 SC deve fazer-se de forma homogénea molhando bem todas as partes da planta
(folhas e cachos), pulverizando cuidadosamente toda a planta do dois lados da videira. Após a floração ter
um cuidado especial na protecção do cacho. A eficácia do VENTO® 25 SC não é afectada pela chuva
ocorrida 1 hora após a aplicação, sendo todavia necessário repetir o tratamento se chover antes da calda
secar. O VENTO® 25 SC não deve ser aplicado nos locais onde comecem a verificar-se quebras de eficácia
após aplicações repetidas do produto ou de outros produtos com o mesmo modo de acção existentes no
mercado.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
• Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que

contenha substâncias activas da família química das quinolinas mais do que 4 vezes por campanha.
• O VENTO® 25 SC não deve aplicar-se nos locais onde comecem a verificar-se quebras de eficácia após

aplicações repetidas do produto ou de outros produtos com o mesmo modo de acção existentes no
mercado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
SELECTIVIDADE
Não são conhecidos problemas de fitotoxicidade de VENTO® 25 SC relativamente às várias castas
testadas.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
• Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
• Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

VENTO® 25 SC – Fungicida
Ficha Técnica

VENTO® 25 SC
FICHA TÉCNICA

Página:

2 de 2

Revisão:

0

Data da revisão:

•
•
•
•
•
•
•

03.2014

Não respirar a nuvem de pulverização.
Evitar o contacto com a pele.
Usar luvas adequadas durante a preparação da calda e aplicação do produto.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
Muito tóxico para organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação a águas de
superfície.
• Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo cuidado especial em lavá-las por dentro.
• Tratamento de emergência – Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem
ou o rótulo.

INTERVALO DE SEGURANÇA
21 dias em uvas.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

PERIGOSO PARA
O AMBIENTE

IRRITANTE

AUTORIZAÇÃO DE VENDA
Autorização de venda n.º 0091, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

EMBALAGENS
30 mL, 1L.

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:
Dow AgroSciences Ibérica, SA
C/ Ribera del Loira, 4-6 – 4ª Planta
28042 Madrid - Espanha

DISTRIBUÍDO POR:

Genyen – Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
www.genyen.pt

® Marca Registada Dow AgroSciences Ibérica, SA

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o
respeito pelas condições de aplicação nele expressas.
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