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200 g

Indutor das defesas da planta, para o controlo do míldio do 
tabaco, bacteriose da aveleira e fogo bacteriano da pereira 
e macieira
Grânulos dispersíveis em água (WG) com 500 g/Kg ou 50% (p/p) 
de acibenzolar-S-metilo
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA  
O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

• Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tra-
tamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado. • Após o 
tratamento lavar bem o material de proteção, 
tendo o cuidado especial em lavar as luvas por 
dentro. • Para proteção de pessoas estranhas 
ao tratamento e residentes, deverá ser estabe-
lecida uma zona tampão de 5 metros entre as 
culturas e estradas, habitações, edifícios pú-
blicos, jardins públicos e espaços públicos. • 
Intervalo de reentrada: 2 dias após a aplicação 
em macieira e pereira; 1 dia após a aplicação 
em actinídia, actividades de acompanhamen-
to das culturas (até 2 H por dia). • Não são 
permitidas aplicações com pulverizador 
de dorso.
Em caso de intoxicação contactar o Centro 
de Informação Antivenenos (CIAV). Telef: 
800 250 250.
UFI: 4X31-A0M2-H008-960V

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Provoca irritação cutânea. • Pode provocar uma reação alérgica cutâ-
nea. • Provoca irritação ocular grave. • Pode provocar irritação das vias 
respiratórias. • Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros. • Evitar respirar as poeiras e a nuvem de pulverização. • La-
var as mãos cuidadosamente após manuseamento. • Não comer, beber 
ou fumar durante a utilização deste produto. • Utilizar apenas ao ar livre 
ou em locais bem ventilados. • Usar luvas de proteção, proteção ocular 
e proteção facial. • SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar 
com água e sabão. • EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma 
zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a 
respiração. • SE ENTRAR EM CONTACTO 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. • Em 
caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. • Caso a 
irritação ocular persista: consulte um médico. • Retirar a roupa contami-
nada e lavá-la antes de a voltar a usar. • Recolher o produto derramado. 
• Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. 
• Armazenar em local fechado à chave. • Eliminar o conteúdo e a emba-
lagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. • Ficha de 
segurança fornecida a pedido. • Não poluir a água com este produto ou 
com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de 
águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação 
de águas das explorações agrícolas e estradas. • Para proteção dos 
organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 15 metros 
em relação às águas de superfície, em macieira e pereira. • Na entrada 
dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa 
de mangas compridas, calças, meias e botas. • O aplicador deverá usar: 
luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção fa-
cial durante a preparação da calda; luvas de proteção, vestuário de pro-
teção adequado e botas de borracha durante a aplicação do produto.  
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Autorização de venda nº 0574, concedida pela DGAV.

Lote nº e data de produção: ver embalagem

Titular da autorização de venda:
Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso
1990-079 LISBOA – Tel.: 21 794 32 00 / www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Mod.: 080622
SU AGI Code: 53619

NOTE TO SUPPLIER: REPEAT PAGE IS USED
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O Bion® 50 WG é um indutor das defesas da planta, constituído pela substância ativa acibenzolar-S-metilo que pertence ao grupo químico do 
benzotiadiazol (Grupo FRAC – P 01), possui sistemia e atividade preventiva. Não age diretamente sobre o agente patogénico, tendo antes como 
objetivo ativar naturalmente as defesas da planta, deixando a mesma menos suscetível a doenças. Deve ser aplicado de forma preventiva, 
pois vai agir sistemicamente, ou seja, vai circular na seiva ativando a resistência da planta de forma generalizada.

Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com FRAC:

GRUPO P01 INDUTOR DAS DEFESAS

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura Doença Conc./Dose Época de aplicação
Intervalo de 
Segurança 

(dias)

Tabaco Míldio
(Peronospora hyoscyami)

2,5-5 g/hL
ou

25-50 g/ha

Realizar os tratamentos após a crise de transplantação e quando as condições 
ambientais forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (BBCH 13-89). 
Número máximo de tratamentos: 4 a intervalos de 7 a 10 dias.
Pulverização foliar. Não são permitidas aplicações com pulverizador de dorso.

7

Cultura Doença Conc./Dose Época de aplicação
Intervalo de 
Segurança 

(dias)

Aveleira Bacteriose
(Pseudomonas avellanae)

5 g/hL
ou

50 g/ha

Realizar tratamentos preventivos, antes da floração e durante o desenvolvimen-
to vegetativo, quando as condições ambientais forem favoráveis ao desenvolvi-
mento das doenças (BBCH 31-87).
Número máximo de tratamentos: 4 a intervalos de 2 a 4 semanas, dependen-
do da pressão da doença. 
Pulverização foliar. Não são permitidas aplicações com pulverizador de dorso.

28

Pereira
Macieira 

Fogo bacteriano
(Erwinia amylovora)

15 g/hL
ou

150-200 g/ha

Realizar tratamentos preventivos em pré floração com intervalos de 5 a 14 dias 
e durante o desenvolvimento do fruto com intervalos de 2 a 4 semanas (BBCH 
57-85).
Número máximo de tratamentos: 6 com 5-14 dias de intervalo entre apli-
cações antes da floração; 14-28 dias de intervalo entre aplicações durante o 
desenvolvimento do fruto.
Pulverização foliar. Não são permitidas aplicações com pulverizador de dorso.
Intervalo de Reentrada: 2 dias

14
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PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
O Bion® 50 WG, é compatível com a maioria dos produtos fitofarmacêuticos de utilização mais comum.
Nas variedades de tabaco sensíveis ao míldio ou em alturas de elevada pressão da doença, pode ser útil a mistura de Bion® 50 WG com produ-
tos específicos para o controlo do míldio, o qual confere à planta defesas contra doenças causadas por vírus e bactérias.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária 
e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO
Para aplicação com barra de pulverização em culturas baixas:
Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocid-
ade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda deve 
ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.
Para aplicação em culturas arbustivas e arbóreas:
Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de 
calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas). Nas fases iniciais 
de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade 
de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.
Volume de calda: Tabaco e aveleira – 1000 L/ha; Pomóideas – 1000-1330 L/ha.

O BION® 50 WG não é corrosivo relativamente ao material de aplicação. No entanto, depois de cada tratamento, deve lavar-se o material de 
aplicação e passar várias vezes com água simples após a prévia remoção dos bicos e dos filtros que devem ser lavados separadamente.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Provoca irritação cutânea. • Pode provocar uma reação alérgica cutânea. • Provoca irritação ocular grave. • Pode provocar irritação das vias 
respiratórias. • Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. • Evitar respirar as poeiras e a nuvem de pulverização.  
• Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. • Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. • Utilizar apenas ao 
ar livre ou em locais bem ventilados. • Usar luvas de proteção, proteção ocular e proteção facial. • SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: 
lavar com água e sabão. • EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não 
dificulte a respiração. • SE ENTRAR EM CONTACTO 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. • Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.  
• Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. • Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. • Recolher o produto 
derramado. • Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. • Armazenar em local fechado à chave. • Eliminar o conteú-
do e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. • Ficha de segurança fornecida a pedido. • Não poluir a água com este 
produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas 
de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas. • Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada 
de 15 metros em relação às águas de superfície, em macieira e pereira. • Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar 
luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas. • O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção 
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ocular e proteção facial durante a preparação da calda; luvas de proteção, vestuário de proteção adequado e botas de borracha durante a 
aplicação do produto. • Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulveriza-
do. • Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro. • Para proteção de pessoas 
estranhas ao tratamento e residentes, deverá ser estabelecida uma zona tampão de 5 metros entre as culturas e estradas, habitações, edifícios 
públicos, jardins públicos e espaços públicos. • Intervalo de reentrada: 2 dias após a aplicação em macieira e pereira; 1 dia após a aplicação 
em actinídia, actividades de acompanhamento das culturas (até 2 H por dia). • Não são permitidas aplicações com pulverizador de dorso.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef: 800 250 250.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes 
ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo 
que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.
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• Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tra-
tamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado. • Após o 
tratamento lavar bem o material de proteção, 
tendo o cuidado especial em lavar as luvas por 
dentro. • Para proteção de pessoas estranhas 
ao tratamento e residentes, deverá ser estabe-
lecida uma zona tampão de 5 metros entre as 
culturas e estradas, habitações, edifícios pú-
blicos, jardins públicos e espaços públicos. • 
Intervalo de reentrada: 2 dias após a aplicação 
em macieira e pereira; 1 dia após a aplicação 
em actinídia, actividades de acompanhamen-
to das culturas (até 2 H por dia). • Não são 
permitidas aplicações com pulverizador 
de dorso.
Em caso de intoxicação contactar o Centro 
de Informação Antivenenos (CIAV). Telef: 
800 250 250.
UFI: 4X31-A0M2-H008-960V
Titular da autorização de venda:
Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso
1990-079 LISBOA – Tel.: 21 794 32 00 / www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65
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200 g

Indutor das defesas da planta, para o controlo do míldio do 
tabaco, bacteriose da aveleira e fogo bacteriano da pereira 
e macieira
Grânulos dispersíveis em água (WG) com 500 g/Kg ou 50% (p/p) 
de acibenzolar-S-metilo
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA  
O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

• Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tra-
tamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado. • Após o 
tratamento lavar bem o material de proteção, 
tendo o cuidado especial em lavar as luvas por 
dentro. • Para proteção de pessoas estranhas 
ao tratamento e residentes, deverá ser estabe-
lecida uma zona tampão de 5 metros entre as 
culturas e estradas, habitações, edifícios pú-
blicos, jardins públicos e espaços públicos. • 
Intervalo de reentrada: 2 dias após a aplicação 
em macieira e pereira; 1 dia após a aplicação 
em actinídia, actividades de acompanhamen-
to das culturas (até 2 H por dia). • Não são 
permitidas aplicações com pulverizador 
de dorso.
Em caso de intoxicação contactar o Centro 
de Informação Antivenenos (CIAV). Telef: 
800 250 250.
UFI: 4X31-A0M2-H008-960V

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Provoca irritação cutânea. • Pode provocar uma reação alérgica cutâ-
nea. • Provoca irritação ocular grave. • Pode provocar irritação das vias 
respiratórias. • Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros. • Evitar respirar as poeiras e a nuvem de pulverização. • La-
var as mãos cuidadosamente após manuseamento. • Não comer, beber 
ou fumar durante a utilização deste produto. • Utilizar apenas ao ar livre 
ou em locais bem ventilados. • Usar luvas de proteção, proteção ocular 
e proteção facial. • SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar 
com água e sabão. • EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma 
zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a 
respiração. • SE ENTRAR EM CONTACTO 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. • Em 
caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. • Caso a 
irritação ocular persista: consulte um médico. • Retirar a roupa contami-
nada e lavá-la antes de a voltar a usar. • Recolher o produto derramado. 
• Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. 
• Armazenar em local fechado à chave. • Eliminar o conteúdo e a emba-
lagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. • Ficha de 
segurança fornecida a pedido. • Não poluir a água com este produto ou 
com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de 
águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação 
de águas das explorações agrícolas e estradas. • Para proteção dos 
organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 15 metros 
em relação às águas de superfície, em macieira e pereira. • Na entrada 
dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa 
de mangas compridas, calças, meias e botas. • O aplicador deverá usar: 
luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção fa-
cial durante a preparação da calda; luvas de proteção, vestuário de pro-
teção adequado e botas de borracha durante a aplicação do produto.  

Autorização de venda nº 0574, concedida pela DGAV.

Lote nº e data de produção: ver embalagem

Titular da autorização de venda:
Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso
1990-079 LISBOA – Tel.: 21 794 32 00 / www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Mod.: 080622
SU AGI Code: 53619
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