
Aposte para GANHAR!
Contra o Mildio da VinhaVantagens

• Fungicida penetrante

• Excelente eficácia e persistência

• Enorme resistência à lavagem

• Ação de contacto, preventiva e esporicida

• Efeito de difusão localizado

• Excelente proteção dos cachos

• Sem CAAs na composição , ideal para alternar

• Estratégia anti-resistência

PERFIL DO PRODUTO
Nº AV: 1880 concedida pela DGAV

Composição: 40 g/L ou 3,2% (p/p) de ciazofamida e 
400 g/L ou 32% (p/p) de folpete

Formulação: Suspensão concentrada (SC)

Cultura: vinha

Grupo químico: FRAC: código 21 e FRAC: código M04 

BELCHIM Crop Protection Portugal
Avenida do Brasil, nº 2E, loja 6  |  3080-323 Figueira da Foz 
www.belchim.pt
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Respiração: interfere na produção 
de energia na mitocôndrea

Interfere no desenvolvimento da 
membrana celular

Divisão celular: o folpete causa 
disrrupção na divisão celular que 
ocorre no núcleo das células

Respiração: bloqueando o trans-
porte de electrões do complexo III 
da mitocôndrea

Gotas de Videryo F 
foram aplicadas junto ao 
pedunculo, 24 h após foi 
inoculado míldio

Videryo® F

Vine positioning

Aposte para GANHAR!
Contra o Mildio da Vinha

Época de aplicação

®

VIDERYO® F é um fungicida penetrante  com excelente eficácia e persistência, 
à base de ciazofamida e folpete.

Nem a ciazofamida nem o folpete pertencem ao grupo dos CAA, assim o  
Videryo F é uma alternativa ideal numa estratégia de alternância com produtos 
à base de CAAs.

Os modos de ação do folpete e da ciazofamida são complementares fazendo 
do VIDERYO® F um excelente penetrante

Cultura Doença Dose Épocas e condicões de aplicação Intervalo de 
segurança

Videira 
(uva para 
vinificação 
e uva de 
mesa)

Míldio 
(Plasmopara 
viticola)

2,5 L/ha Seguir as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas, 
caso existam. Na sua ausência, em condições favoráveis à 
doença, iniciar a proteção a partir do estado 7-8 folhas, manter 
a cultura protegida enquanto as condições forem favoráveis à 
evolução da doença. BBCH 15-89.

Em uva de mesa utilizar este produto apenas até ao final da 
floração. BBCH 15-69.

A persistência biológica do produto é de 10 a 12 dias. 

Realizar no máximo 2 tratamentos por ano, com este produto.

Volume de calda recomendado: 200- 1000 L/ha.

Uvas para vinificação: 
28 DIAS
 
Uva de mesa: 70 DIAS

Recomendações de aplicação

Videryo F tem uma capacidade de difusão na planta

Modo de ação 

Folpete

Ciazofamida

1

2

3

4

2

3

1,4

Videryo F atua preventivamente inibindo a germinação   
dos esporos e como esporicida

Inicio das 

infeções

Desenvolvimento 
tubo vegetativo

Desenvolvimento 

do micélio

Início da 

esporulação

esporulação

Diferenciação  
dos zoosporos

X

X

®

Reticulo  
endoplasmático

Cloroplasto

Vacuolo

Mitocôndrea

Membrana  
celular

Parede celeular

Citoplasma

Nucleo

7 DAA
testemunha 7DAA

7 dias após inoculação 
(7DAA):  Infeção do 
míldio contaminou toda a 
superfície foliar

7DAA : O Videryo F  protegeu 
uma superficie foliar superior 
à das gotas, demonstrando 
efeito de difusão.

X

X

INIBIÇÃO DA GERMINAÇÃO

ESPORICIDA

Libertação

dos zoosporos
Ciclo de vida do 
míldio da vinha

2,5 l/ha

BBCH 13 BBCH 53 BBCH 55 BBCH 60 BBCH 68 BBCH 73 BBCH 75 BBCH 79 BBCH 81 BBCH 89

ou

2,5 l/ha
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