
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Luna. É vital!

Excelente proteção das uvas 
desde a vinha até à mesa.
Total segurança e tranquilidade 
no controlo do oídio.

www.cropscience.bayer.pt

Luna Privilege é um fungicida inovador,
à base de fluopirame, para o controlo 
do oídio em videira.

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre os rótulos e a informação relativa aos produtos antes de os utilizar.
Em caso de dúvida consulte os serviços técnicos da Bayer.
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 ® (1)Targa  Gold (1-3 L/ha)

®Complesal  12-4-6 (2-3 L/ha)

®Cenfol
(0,75-1 L/ha) 

®Cenfol
(0,75-1 L/ha) 

®Cenfol
(0,75-1 L/ha) 

®Complesal  Cálcio (3-4 L/ha) 

®Complesal  5-8-10 (4-6 L/ha) 

® (2)Profiler  (1,3-2,5 kg/ha)  

®Prosper  (0,6 L/ha) ou
® (4)Horizon  (0,4 L/ha)

®Prosper  (0,6 L/ha) ou
® (4)Horizon  (0,4 L/ha)

®Roundup  UltraMax (1,5-10 L/ha)

® ® (5)Flint  (0,15-0,25 kg/ha) ou Flint  Max (0,12 kg/ha) 

®Rhodax  Flash (0,9 kg/ha)

®Teldor  (1,5 kg/ha) 
®ou Serenade  Max 

(2,5 a 4 Kg/ha)

®Teldor  (1,5 kg/ha) 

Épocas de Tratamento em Videira (uva de mesa)

®Luna  Privilege
(6)(60-200 ml/ha)

®Flint  (0,15 kg/ha)
® (5)ou Flint  Max (0,16 kg/ha)

®Flint  (0,15 kg/ha) ou 
® (5)Flint  Max (0,16 kg/ha)

®(1) Antes da floração da grama; (2) Máximo 2 aplicações; (3) Mancozan (0,6-2 Kg/ha) ou Cupravit (3-6 Kg/ha); (4) Ou Libero Top  (40 g/hl); (5) Não efectuar mais do que 2 tratamentos com Flint Max e no máximo 3 com QoI's; (6) Aplicar a partir 
da alimpa até ao estado bago de chumbo (BBCH 69-73), realizar no máximo 1 tratamento por campanha; É também possível alternar todos os produtos indicados para o Oídio com Enxofre Bayer WG (400-1250 g/hl); (7) Máximo de 1 aplicação; 
(8) ou Movento Gold (0,40-0,75 L/ha); (9) Em caso de aumento populacional, efetuar tratamentos inseticidas; (10) Altacor (50-120 g/ha), Decis EVO (0,25-0,7 L/ha) ou Decis Expert (0,13-0,17 L/ha).
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® (10) Coragen  (0,1-0,2 L/ha) Traça

®Decis  Expert (125 ml/ha)Cicadelídeos

Mosca da fruta
® (9)Decis Trap (50-80und/ha)

® (8)Movento  O-TEQ (0,5 L/ha)Cochonilhas ®Garbol  (5,25-15 L/ha)

® (7)Envidor  (0,3-0,4 L/ha) ® (7)Envidor  (0,3-0,4 L/ha) Ácaros ®Garbol  (5,25-15 L/ha)

(3) Melody  Cobre (1,5 kg/ha)
®




