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AviatorXpro 
 

Fungicida indicado para combater: 

Septoriose, oídio, ferrugem castanha, ferrugem negra, ferrugem amarela, 

rincosporiose e fusariose em trigo mole, trigo duro, triticale e centeio. 

Helmintosporiose, rincosporiose, oídio, ferrugem amarela, ferrugem castanha, 

ferrugem coronata e fusariose em cevada e aveia 
 
 

Formulação/Composição 
Concentrado para emulsão (EC) com 75 g/L ou 7,40% (p/p) de bixafene e 150 g/L ou 
14,80% (p/p) de protioconazol 
 

Aviator Xpro é um fungicida misto à base de bixafene e de protioconazol. O bixafene é 
uma substância activa pertencente ao grupo químico piridinil-etil-benzamida, que atua 
como inibidor do enzima succinato desidrogenase (SDHI), bloqueando o transporte de 
electrões no complexo II da cadeia respiratória mitocondrial. O protioconazol é do grupo 

dos triazóis que atua na demetilação da síntese de esteróis (DMI). O Aviator Xpro é um 
fungicida sistémico com atividade preventiva e curativa no combate a diversas doenças 
que atacam as folhas e as espigas dos cereais. 
 

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO  

O Aviator Xpro permite combater as seguintes doenças dos cereais nas doses abaixo 
indicadas: 
 

Trigo mole, Trigo duro, Tricale e Centeio: septoriose (Septoria tritici), oídio (Erysiphe 

graminis), ferrugem castanha (Puccinia recondita), ferrugem negra (Puccinia graminis),  

ferrugem amarela (Puccinia striiformis), rincosporiose (Rinchosporium secalis), 

fusariose (Fusarium spp.): 0,8 a 1,25 L/ha. 
 

Cevada e Aveia: helmintosporiose (Pyrenophora teres), rincosporiose 

(Rynchosporium secalis), oídio (Erysiphe graminis), ferrugem amarela (Puccinia 

striiformis),  ferrugem castanha (Puccinia hordei), ferrugem coronata (Puccinia 

coronata),  fusariose (Fusarium spp.): 0,6 a 1 L/ha. 
 
Em trigo, centeio e triticale aplicar desde o estado de afilhamento até ao final da floração. 
Em cevada e aveia aplicar desde o estado de afilhamento até ao início da floração. 
Aplicar preventivamente, ao aparecimento dos primeiros sintomas, de modo a manter sãs 
as duas folhas superiores (folhas “bandeira”). Repetir, se necessário, 14 dias depois. 
 
 
 



PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 tratamentos por 
cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha DMI. 
Alternar o uso do produto com outros de diferente modo de acção. 
 
MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 
No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a 
quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.  
 
MODO DE APLICAÇÃO 
O produto deve ser aplicado dirigido ao solo e com tractor com cabina, os trabalhadores 
devem usar vestuário de mangas compridas. 
Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de 
acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com 
especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. 
A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, 
respeitando as doses indicadas. 

Débito aconselhado: 200-400 L/ha.   
 
 



 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 

Provoca irritação ocular grave ode provocar uma reacção alérgica cutânea. 

Suspeito de afetar o nascituro. 

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Contém protioconazol. Pode provocar uma reacção alérgica. 

Ficha de segurança fornecida a pedido. 

 

                                                                                                        

             

                                                                                                        
 

                                                                                           Atenção 

Ler o rótulo antes da utilização. 

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

Usar luvas de proteção e proteção ocular. 

SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 
Continuar a enxaguar. 
Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 
Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 
O aplicador deverá usar luvas e proteção ocular durante a preparação da calda. 
Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as 
luvas por dentro. 
Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas até à secagem do 
pulverizado. 
Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar camisa de mangas 
compridas, calças, meias e sapatos. 
 
Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos.  
Telef.:  808 250 143                                                                                                                                    
 

 
FT: 20717 

 

 
 

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura 

atenta do rótulo da embalagem. 
 
 

                                                                                                     


