
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

PERIGO
H300 Mortal por ingestão.
H331 Tóxico por inalação
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

P261 Evitar respirar as poeiras 
P264 Lavar as mãos e a cara cuidadosamente após 
manuseamento 
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar 
livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. 
P321 Tratamento específico: Administrar sulfato de atropina como antídoto 
até completa atropinização (1,2-2,0 mg i.v. a cada 10-30 minutos). 
2-PAM pode ser usado como antídoto mas unicamente em conjunto 
com sulfato de atropina, não devendo ser utilizado sózinho.
Proteger da exposição a outros inibidores de colinesterase
até que esteja totalmente assegurada a recuperação.
Contraindicações: Oximas (pralidoxima), succinilcolina e outros 
agentes colinérgicos, estimulantes respiratórios 
e fisostigmina. A terapia com morfina é contra indicada.
P330 Enxaguar a boca.
P391 Recolher o produto derramado
P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado
P405 Armazenar em local fechado à chave.
P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
SPe3PT1 Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes 
a águas de superfície.
SPe5 Para proteção das aves e dos mamíferos selvagens, incorporar totalmente o produto no solo, 
incluindo no final dos sulcos.
SPoPT4 O aplicador deverá usar: luvas de proteção e vestuário de proteção durante o 
carregamento dos granulos, aplicação do produto e em contacto com superfícies contaminadas.
SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as 
luvas por dentro.

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

Manter em local fresco, seco, ventilado e protegido dos raios solares

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotadado seu 
conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes 
serem entregues num ponto de retoma autorizado.

Grânulos contendo 100 g/kg ou 10% (p/p) de oxamil
Contem: Ciclohexanona
Nematodicida sistémico indicado para controlo de nemátodos do solo 
em diversas culturas
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO EXCLUSIVO POR APLICADOR 
ESPECIALIZADO
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, 
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
Atenção: Este produto só pode ser utilizado por recurso a meios 
mecânicos
Autorização de Venda nº 0301 concedida pela DGAV
Lote n.º e Data de produção: Ver embalagem 

Titular da autorização de venda:
Corteva Agriscience Portugal, S.A.
Campo Pequeno,48 / 6° Esq., Edifício Taurus,
1000-081 Lisboa, Portugal
Tel: +351 217 998 030
www.corteva.pt

TM ®  Marcas registadas da Corteva Agriscience e das suas companhias afiliadas

Lote Nº:

UFI: R49C-C0HM-S00Q-D97W

K-49023/2207- FRONT
PORTUGAL

CONTEÚDO: 10 KG ℮
Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo 
atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.



O VYDATE® 10G é um nematodicida sistémico com base em oxamil, substância activa 
pertencente ao grupo químico dos carbamatos (Grupo 1A do IRAC – Inibidores da 
acetilcolinesterase). Trata-se de um nematodicida sistémico que actua por contacto e 
ingestão ao nível do sistema nervoso por inibição da acetilcolinesterase.

O VYDATE 10G destina-se a ser aplicado ao solo, antes ou durante a sementeira / plantação 
das culturas, exclusivamente mediante recurso a meios mecânicos acoplados ao tractor, e 
com incorporação imediata do grânulo. A substância activa oxamil é rapidamente absorvida 
pela planta e translocada através do sistema vascular e raízes.

Cultura Praga Nº Máximo aplicações Dose
(kg/ha) Condições aplicação

Batateira Nemátodos do solo  
(Heterodera sp. e Globodera sp.) 1 40-55 Antes ou durante a plantação  

(aplicação generalizada ao solo)

Cenoura Nemátodos do solo  
(Meloidogyne sp. e Heterodera carotae) 1 25 Durante sementeira  

(directamente no sulco/linha)

Tomateiro
(sob abrigo)

Nemátodos do solo 
(Meloidogyne sp.) 1

45-55 Antes ou durante a plantação  
(aplicação generalizada ao solo)

30 Durante a plantação  
(directamente no sulco/linha)

Pimenteiro
(sob abrigo)

Nemátodos do solo 
(Meloidogyne sp.) 1

45-55 Antes ou durante a plantação  
(aplicação generalizada ao solo)

30 Durante a plantação  
(directamente no sulco/linha)

Beringela
(sob abrigo)

Nemátodos do solo 
(Meloidogyne sp.) 1

45-55 Antes ou durante a plantação  
(aplicação generalizada ao solo)

30 Durante a plantação  
(directamente no sulco/linha)

Tabaco Nemátodos do solo  
(Meloidogyne sp., Meloidogyne incognita) 1

42,5-55 Antes ou durante a plantação  
(aplicação generalizada ao solo)

30 Durante a plantação  
(directamente nosulco/linha) 

UTILIZAÇÕES, DOSES / CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Utilizar as doses mais elevadas em solos compactos ou em presença de fortes infestações.
Não exceder a dose de 5,5 kg oxamil/ha na mesma cultura e campanha com este ou outro produto 
formulado à base de oxamil.

Intervalo de Segurança: Não tem (atendendo ao estado fenológico da cultura quando é realizada 
a aplicação).

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se a alternância deste produto 
com nematodicidas dotados de diferente modo de acção.
MODO DE APLICAÇÃO
O VYDATE 10G destina-se a ser aplicado ao solo, antes ou durante a sementeira / plantação 
das culturas, exclusivamente mediante recurso a meios mecânicos acoplados ao tractor.

Imediatamente após a aplicação ao solo, o grânulo deve ser incorporado até uma 
profundidade de cerca de 10 cm. A distribuição homogénea do grânulo na camada superficial 
do solo, até 10 cm de profundidade, é essencial para garantir um adequado nível de controlo 
dos nemátodos. Dada a elevada toxicidade para aves e mamíferos não deixar exposto 
qualquer grânulo à superfície do terreno após aplicação deste produto, quer na aplicação 
generalizada, quer na aplicação localizada na linha ou sulco.
O VYDATE 10G não requer qualquer preparação ou diluição prévia à sua aplicação.
Não aplicar o VYDATE 10G manualmente.
Não diluir o VYDATE 10G em água.
Não aplicar o VYDATE 10G por recurso a nenhum outro meio que o indicado.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO:
Lavar cuidadosamente todo o material de aplicação com água e detergente. Usar vestuário 
de protecção adequado durante a operação de limpeza. Não realizar a limpeza em recintos 
fechados, na proximidade de poços, cursos de água, árvores ou terrenos cultivados.

ADVERTÊNCIA: As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos 
e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores 
que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, 
resistências, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será 
responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por 
inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS
Classificação do modo de acção da substância ativa conforme IRAC

UTILIZAÇÕES MENORES: Todos os usos indicados de seguida estão aprovados como 
utilizações menores. A eficácia e fitotoxidade resultantes destas utilizações menores são da 
inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

Cultura Praga Nº máx 
aplicações

Dose
(kg/ha)

Condições 
aplicação

Salsa de 
Raíz

grossa

Nemátodos do 
solo

(Meloidogyne 
sp.)

1 25

Durante a 
sementeira, com 

incorporação 
imediata do 

grânulo As folhas 
não dev em ser 
colhidas nem 

comercializadas
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Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo 
atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.
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