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Ação preventiva e curativa

Excelente selectividade

Eficaz num grande número de doenças

Proteção da planta até 14 dias

Resistência à lavagem

Excelente perfil toxicológico para Homem

Produto flexível na aplicação

Nº AV: 1809 concedida pela DGAV

Composição: 125 g/l ou 11,6 % (p/p) de tetraconazol

Formulação: Micro-emulsão (ME)

Intervalo Segurança: 30 dias para videira, 14 dias para macieira, 

pereira e beterraba-sacarina

Classificação CLP:

  Palavra-sinal (CLP): Atenção

  Embalagens: 250 ml, 1 L, 5 L
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Distribuição na planta

Bagani é um fungicida indicado para combater os oídios da videira e macieira e os pedrados da 
macieira e da pereira. O tetraconazol pertence ao grupo dos triazóis, sistémico com atividade 
preventiva e curativa. Inibe a biosíntese dos esteróis na demetilação (DMI), Grupo FRAC: 3.

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA FAVORÁVEL

BAGANI é um dos triazóis do mercado com melhor classificação toxicológica.  
Não tem pictogramas de perigo para o Homem.

Penetrante Translaminar Sistémico

Características

O Bagani é composto por tetraconazol, 
com características intrínsecas 
diferenciadoras de outros triazóis pois 
tem equilíbrio entre hidrossolubilidade 
e a lipossolubilidade, que aliada a uma 
formulação inovadora uma Micro-emulsão 
(ME) que permite: 
-  Distribuição homogénea na superfície 

tratada, 
-  Rápida penetração nos tecidos e 

distribuição homogénea dentro da planta

Ação  
Preventiva 

e
curativa

Penetrante
Sistémico

Translaminar

Eficácia 
e

Seletividade

Rapida 
penetração

na planta

Bagani penetra rapidamente, o que contribuí para uma boa resistência à lavagem , 2-4 horas após aplicação

240 ml / ha

Tratar preventivamente. A persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias. 
Máximo 3 aplicações por ciclo cultural , alternar com KUSABI.

Oidio Vinha

Oidio  e Pedrado Pomóideas

00 09 5310 55 56 59 65 69 71 74 81 8578 00

240 ml / ha

Tratar preventivamente. A persistência biológica do produto é de 10 a 12 dias. 
Máximo 3 aplicações por ciclo cultural.

Ação

Preventivo Curativo

Porque escolher BAGANI?

Recomendações de aplicação
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