
Ganha por KO
ao Bichado

• Novo inseticida.
• Potente efeito de choque.
• O melhor controlo de Bichado.
• Modo de ação único, característico

das espinosinas.

Visite-nos em: corteva.pt
Com o objectivo de evitar riscos para as pessoas e o meio ambiente, antes de aplicar um produto Fitossanitário,

leia atentamente a etiqueta e siga estrictamente as instruções de utilização.
®,TM, SM São marcas comerciais ou de serviço da Corteva Agriscience

e das suas empresas afiliadas. ©2022 Corteva AgriscienceTM.



Delegate® 250WG INSETICIDA

Condições de Utilização
Dose: 300 a 350 gr/ha.
Máximo 2 tratamentos por ano (intervalo mínimo
28 dias)
Intervalo de Segurança: 7 dias

O que é o Delegate?
• Novo inseticida para maçã.
• Matéria ativa pertencente à família das espinosinas

(grupo IRAC 5).
• Apresenta uma potente actividade inseticida por

contacto e ingestão.
• Grande efeito de choque e acção translaminar.
• Actua sobre todos os estádios do inseto (ovos, larvas e

adultos).

Outros dados de Interesse
• Compatível com a fauna auxiliar e insetos úteis.
• Baixa toxicidade para insetos predadores

antocorídeos, coccinelídeos, crisópideos...
• Adequado para utilização em produção integrada.
• Perfi l toxicológico e ambiental favoráveis.

Porquê tratar com Delegate no 
início das eclosões?

• Rápido efeito de choque contra larvas.

• Potente ação larvicida por ingestão e contacto.

• Forte efeito ovicida e adulticida.

• Elevada persistência.

• Flexibilidade de uso em diferentes programas.

344°C *Dia: Aprox. 80% eclosões (Yoshida, H.; USA, 2010)

488°C *Dia: > 99% eclosões (Yoshida, H.; USA, 2010)

Delegate
Inícios eclosões Adulto ovos larvas

Visite-nos em: corteva.pt
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Grânulos dispersíveis em água (WG) 
Contendo 25% (p/p) de espinetorame.

Autorização de Venda no 00922 concedida pela DGAV.

Grânulos dispersíveis em água (WG) 




