Embaixador 224 EC
Insecticida de largo espectro de ação

Tipo de produto: Inseticida
Composição: Concentrado para emulsão (EC)
c/ 22,4% (p/p) ou 224 g/L de clorpirifos-metilo
Família química: Organofosforado
Número de APV: 1032
Classificação ADR: UN 1993; 3; I
Embalagem: 5 L e 20 L

Advertências de perigo: EUH210, H226, H304, H315, H317, H318, H336, H410
Recomendações de prudência: P210, P261, P270, P273, P280, P301+P330+P331, P302+P352, P305+P351+P338, P308+P311,
P370+P378, P391, P501a
Informações suplementares: EUH210, SP1, SPe3PT2, SPe3PT2, SPe3PT2, SPe3PT2, SPe8

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Embaixador 224 EC é um inseticida de largo espectro de ação e elevada eficácia
Possui um bom efeito de choque e elevada persistência de ação.
Embaixador 224 EC atua por contacto, ingestão e fumigação. A sua ação de vapor
permite-lhe controlar pragas de difícil acesso.

OBSERVAÇÕES
Embaixador 224 EC é um larvicida, pelo que, de um modo geral, deve ser aplicado
quando se detetem as formas móveis (larvas) dos insetos.

Embaixador 224 EC
ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
CULTURA

PRAGA
Cochonilha-pinta
vermelha
(Aonidiella aurantii)

Laranjeira
e Mandarina

Cochonilha-algodão
(Planococcus citri)

Mosca-do-Mediterrâneo

CONC./
DOSE

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

300-400
mL/hL

Em presença da praga, mas só é permitido o tratamento
entre os meses de junho a agosto.

(no máximo
utilizar a dose
de 4,5 L/ha)

Em presença da praga realizar o tratamento
apenas no mês de agosto.

300 mL/hL
(no máximo
utilizar a dose
de 4,5 L/ha)

Edição: I-EMB-11/17CLP(FT) - Leia sempre o rótulo da embalagem, siga as instruções de uso e esteja atento às frases e símbolos constantes do mesmo.

Videira

Bichado-da-fruta
(Cydia pomonella)

Cigarrinha-verde
(Empoasca vitis) e
Cicadelídeo-da-flavescência-dourada

300 mL/hL

Realizar a aplicação ao aparecimento da praga,
durante o desenvolvimento ou a maturação do fruto.

(no máximo
utilizar a dose
de 3 L/ha)

Realizar a aplicação ao aparecimento da praga, desde
o vingamento até ao pintor
(BBCH 71-85).

0,9 L/ha

(Scaphoideus
titanus)

Traça-dos-cachos

1,2 L/ha

(Lobesia botrana)

15

Realizar o tratamento em presença da praga desde o
inicio da mudança da cor até à maturação
(BBCH 81-83).

(Ceratitis capitata)

Macieira
e Pereira

IS

15

21

Realizar a aplicação ao aparecimento da praga, desde as
inflorescências completamente desenvolvidas até ao inicio
do pintor (BBCH 57-83).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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.
Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva.
Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração.
Não entrar nas culturas tratadas até à secagem completa do pulverizado.
Nos citrinos a época de aplicação do produto, está restringida apenas aos meses de Junho
a Agosto.
Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em
proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF’s recomendados especificamente para
esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos
princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.

Cochonilhas

Bichado
da fruta

Traça
da uva

