
CLOSER® 
 
O CLOSER é um novo inseticida sistémico, com movimento translaminar que atua por ingestão e contacto. Pertence ao 

grupo quimico das sulfoximinas, atua ao nível do sistema nervoso dos insetos como modelador competitivo do receptor 

nicotínico da acetilcolina (nAChR). IRAC MoA subgrupo 4C. Os sintomas aparecem em poucas horas e a mortalidade 

ocorre pouco tempo depois. 

 

O CLOSER tem um espectro de ação específico, aplique-o unicamente nas culturas e para combate das pragas incluídas 

no rótulo.   

 
Classificação do modo de acção da substância ativa conforme IRAC: 
 

GRUPO 4C INSETICIDA 

 
UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Ao ar livre não aplicar durante a floração. 

 

Cultura Praga 

Dose 

por 

aplicação 

(mL/ha) 

Nº máximo de 

aplicações 

por campanha 

Intervalo 

mínimo entre 

aplicações 

(dias) 

Dose máxima 

por 

campanha  

(mL/ha) 

Período de aplicação 

possível, segundo o 

estado da cultura 

(BBCH) 

Tomate 

Pepino 

(inclui cornichões) 

Courgette/Aboborinha 

 

Estufa e ar livre 

Afídeos 

afídeo-negro-da- 

faveira (Aphis 

fabae); 

afídeo-do- 

algodoeiro (Aphis 

gossypii); 

Macrosiphum  

euphorbiae; afídeo-

verde (Myzus 

persicae) 

200 
2 

 

7 

 

400 

 

Em presença da 

praga, desde o  

desenvolvimento dos 

rebentos  

laterais até 70% dos 

frutos com  

a cor típica da 

maturação. 

 

Volume de calda: 

500 – 1500 L/ha 
Moscas brancas 

Bemisia tabaci; 

Trialeurodes  

vaporariorum 

200 ou 400 

2 com 200 mL/ha 

cada ou  

1 com 400 ml/ha 

Pimenteiro 

 

 

Estufa e ar livre 

Afídeos 

afídeo-do- 

algodoeiro (Aphis 

gossypii); 

Macrosiphum  

euphorbiae; afídeo-

verde (Myzus 

persicae) 

200 
2 

 

7 

 

400 

 

Em presença da 

praga, desde o  

desenvolvimento dos 

rebentos  

laterais até 70% dos 

frutos com  

a cor típica da 

maturação 

 

Volume de calda: 

500 – 1500 L/ha 

Moscas brancas 

Bemisia tabaci 

Trialeurodes 

vaporariorum 

200 ou 400 

2 com 200 mL/ha 

cada ou  

1 com 400 ml/ha 

Beringela 

Meloeiro 

Abóbora 

 

Estufa e ar livre 

Afídeos 

afídeo-do- 

algodoeiro (Aphis 

gossypii); afídeo-

verde (Myzus 

persicae) 

200 
2 

 

7 

 

400 

 

Em presença da 

praga, desde o  

desenvolvimento dos 

rebentos  

laterais até 70% dos 

frutos com  

a cor típica da 

maturação. 

Volume de calda: 

500 – 1500 L/ha 

Moscas brancas 

Bemisia tabaci 

Trialeurodes  

vaporariorum 

200 ou 400 

2 com 200 mL/ha 

cada ou  

1 com 400 ml/ha 

Melancia 

 

Afídeos 

afídeo-do-
200 

2 

 
7 400 Em presença da 



Cultura Praga 

Dose 

por 

aplicação 

(mL/ha) 

Nº máximo de 

aplicações 

por campanha 

Intervalo 

mínimo entre 

aplicações 

(dias) 

Dose máxima 

por 

campanha  

(mL/ha) 

Período de aplicação 

possível, segundo o 

estado da cultura 

(BBCH) 

Estufa e ar livre algodoeiro (Aphis 

gossypii); 

Macrosiphum 

euphorbiae;  

  praga, desde o  

desenvolvimento dos 

rebentos  

laterais até 70% dos 

frutos com  

a cor típica da 

maturação. 

Volume de calda: 

500 – 1500 L/ha 

Moscas brancas 

Bemisia tabaci 

Trialeurodes  

vaporariorum 

200 ou 400 

2 com 200 mL/ha 

cada ou  

1 com 400 ml/ha 

Batateira 

 

Ar livre 

Afídeos 

afídeo-negro-da- 

faveira (Aphis 

fabae); 

Aphis nasturtii;  

Aulacorthum solani 

Macrosiphum;  

euphorbiae; Myzus 

ornatos; 

afídeo-verde 

(Myzus persicae) 

200 
2 

 

21 

 

400 

 

Em presença da 

praga, desde  

a formação de 

rebentos laterais  

basais até 

senescência. 

 

 

Volume de calda: 

200 - 600 L/ha 

Macieira 

 

 

Afídeos 

Pulgão-verde-da-

Macieira (Aphis 

pomi); Afídeo-do-

algodoeiro (Aphis 

gossypii); Afídeo-

dos-citrinos (Aphis 

spiraecola); Afídeo-

cinzento-da-

macieira (Dysaphis  

plantagínea) 

200 ou 400 

2 com 200 mL/ha 

cada ou  

1 com 400 ml/ha  

7 

 

400 

Em presença da praga 

em pré- 

floração ou pós-

floração. 

 

 

Volume de calda: 

300 - 1500 L/ha 
Pulgão-lanígero 

(Eriosoma 

lanigerum); 

Cochonilha-de-

São-José 

(Quadraspidiotus 

perniciosus) 

400 1 _ 

Pereira 

 

 

Afídeos 

Afídeo-negro-da-

faveira (Aphis 

fabae); 

Afídeo-do-

algodoeiro (Aphis 

gossypii); Pulgão-

verde-da-Macieira 

(Aphis pomi); 

Afídeo-dos-citrinos 

(Aphis spiraecola); 

Afídeo-cinzento-da-

macieira (Dysaphis  

plantagínea) 

200 ou 400 

2 com 200 mL/ha 

cada ou  

1 com 400 ml/ha  

7 

 

400 

Em presença da praga 

em pré- 

floração ou pós-

floração. 

 

 

Volume de calda: 

300 - 1500 L/ha 

Cochonilha-de-

São-José 

(Quadraspidiotus 

perniciosus) 

400 1 _ 

Cerejeira 

 

 

Afídeo-da-cerejeira 

(Myzus cerasi);  
300 

1 

 
_ 300 

Em presença da praga 

em pré- 

floração ou pós-

floração. 
Cochonilha-de-

São-José 
400 1 _ 400 



Cultura Praga 

Dose 

por 

aplicação 

(mL/ha) 

Nº máximo de 

aplicações 

por campanha 

Intervalo 

mínimo entre 

aplicações 

(dias) 

Dose máxima 

por 

campanha  

(mL/ha) 

Período de aplicação 

possível, segundo o 

estado da cultura 

(BBCH) 

(Quadraspidiotus 

perniciosus) 

Volume de calda: 

300 - 1500 L/ha 

Pessegueiro  

incluindo  

Nectarinas 

Afídeo-farinhento 

(Hyalopterus pruni); 

Afídeo-negro-do-

pessegueiro 

(Brachycaudus 

persicae); 

Brachycaudus 

helichrysi; 

Brachycaudus 

prunicola;  

200 ou 400 

2 com 200 mL/ha 

cada ou  

1 com 400 ml/ha  

7 400 
Em presença da praga 

em pré- 

floração ou pós-

floração. 

 

 

Volume de calda: 

300 - 1500 L/ha 
Afídeo-verde 

(Myzus persicae); 
300 1 _ 300 

Cochonilha-de-

São-José 

(Quadraspidiotus 

perniciosus) 

400 1 _ 400 

Citrinos: 

 

Laranjeira, Limoeiro,  

Mandarina, Toranja 

Afídeos 

Afídeo-do-

algodoeiro (Aphis 

gossypii); Afídeo-

dos-citrinos (Aphis 

spiraecola); Afídeo-

negro-dos-citrinos 

(Toxoptera 

aurantii); Afídeo-da-

tristeza (Toxoptera 

citricidus) 

200 ou 400 

2 com 200 mL/ha 

cada ou  

1 com 400 ml/ha  

7 

400 

Em presença da praga 

em pré- 

floração ou pós-

floração. 

 

Em limoeiro no 

controlo da 

cochonilha-pinta- 

vermelha a aplicação 

deve ser efectuada 

entre Março e Outubro 

(BBCH 30-85) 

 

Volume de calda: 

500 - 2000 L/ha 

Cochonilha- 

algodão 

(Planococcus citri); 

Cochonilha-pinta-

Vermelha 

(Aonidiella aurantii) 

400 1 _ 

Plantas ornamentais 

para  

produção de flor  

(de corte e/ou em  

vaso) e bolbos 

 

 

Estufa e ar livre 

Afídeos 

Aphis sp; 

Macrosiphum 

euphorbiae 

200 ou 400 

2 com 200 mL/ha 

cada ou  

1 com 400 ml/ha  

7 

400 

Em presença da 

praga. 

 

Volume de calda: 

200 - 2000 L/ha 

Moscas brancas 

Bemisia tabaci 

Trialeurodes 

vaporariorum 

400 1 _ 

Intervalo de segurança: 1 dia em abóbora, beringela, courgette, melancia, meloeiro, pepino, pimenteiro, tomateiro; 
7 dias em batateira, cerejeira, laranjeira, limoeiro, macieira, mandarina, nectarina, pessegueiro, pereira, toranja. 

 
PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

 

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha  

sulfoxaflor mais do que o número máximo de tratamentos por campanha/ cultura e conjunto de inimigos e alternar com 

inseticidas com diferentes modos de ação. 

Realize uma boa monitorização das pragas e, sempre que possível, aplique os níveis económicos de  

ataque se estabelecidos, na sua ausência, trate em presença da praga preferencialmente no início da  

eclosão dos ovos ou no início da infestação. 

 

Para reduzir o risco de desenvolvimento de resistências, siga se seguintes recomendações:  



• Qualquer agente de controlo de pragas pode perder eficácia ao longo do tempo se o inseto visado 

desenvolve resistência ao seu modo de ação. Seguir as seguintes recomendações ajudará a manter a 

eficácia dos agentes de controlo durante mais tempo. 

• Quando seja possível combine diferentes meios de controlo (culturais, biológicos, etc.) dentro dos Programas 

de Controlo Integrado de pragas seguindo as recomendações dos Serviços Oficiais. 

• A dependência num único inseticida acelera o desenvolvimento de resistências: O sulfoxaflor tem um 

modo de ação diferente dos restantes inseticidas, sem resistências cruzadas conhecidas. Deve sere 

aplicado preferencialmente integrado num programa com inseticidas de diferente modo de ação.  

• Como regra geral, evite o uso exclusivo e contínuo da mesma substância ativa ou modo de ação em 

gerações consecutivas de insetos com elevado risco de desenvolvimento de resistências. Nestes casos 

casos, recomenda-se aplicar CLOSER 1 só vez por campanha ou um máximo de 2 vezes por campanha a 

200 mL/ha e com 7-14 dias de intervalo na mesma geração. O número máximo de tratamentos de CLOSER é 

de 1 ou 2 por ano dependendo da praga e da cultura, procedimento que irá diminuir o risco de 

desenvolvimento de resistências, sobretudo se utilizado em alternância com outros inseticidas com diferente 

modo de ação. 

• Não utilize doses de CLOSER inferiores às preconizadas no rótulo, quer seja aplicado só ou em mistura. 

• Realize um seguimento cuidadoso do ciclo das pragas e, sempre que possível, trate no início da eclosão dos 

ovos ou no início da infestação.  

 
MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto 

na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água 

pretendido, assegurando agitação continua. 

Aplique o produto imediatamente a seguir à sua preparação. 
 
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 velocidade 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. 
 
LIMPEZA DO TANQUE DO PULVERIZADOR 

Lavar cuidadosamente o tanque e o equipamento de pulverização depois da aplicação (incluindo pulverizadores de dorso) 

com água e detergente, imediatamente a seguir à sua utilização. Pulverize a água e volte a encher o tanque com água 

limpa, agite e volte a pulverizar antes de utilizar outro produto. 

 

Armazenar em local seco, fresco e bem ventilado. 

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 dominio (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. 

 

® ™ Marca da Dow AgroSciences, Dupont ou Pioneer e das suas companhias afiliadas ou respectivos donos 


