Ganha por KO
à Traça da Oliveira

• Novo inseticida.
• Potente efeito de choque.
• O melhor controlo da Traça da Oliveira - Prays oleae.
• Modo de ação único, caraterístico da família dos
spinosines.
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Delegate®250 WG

INSETICIDA

O que é o Delegate®250 WG?
•
•
•
•
•

Novo inseticida para olival.
Matéria ativa pertencente à família dos
spinosines (grupo IRAC 5).
Apresenta uma potente atividade inseticida por
contato e ingestão.
Grande efeito de choque e ação translaminar.
Atua sobre todos os estádios do inseto (ovos,
larvas e adultos).

Condições de Utilização
Dose: 75-100 g/ha.
Máximo 2 tratamentos por ano (intervalo
mínimo de 28 dias).
Intervalo de Segurança: 21 dias.

Vantagens uso
•

Excelente eﬁcácia contra a Traça da
Oliveira-Prays Oleae.

•

Efeito translaminar: boa proteção
do fruto.

•

Compatível com auxiliares (Chrysoperla
carnea, Diadegma semiclausum).

•

Níveis de resíduos abaixo do limite de
quantiﬁcação em azeitonas de mesa e
óleo, aplicando Delegate adequadamente.

Outros dados de Interesse
• Compatível com a fauna auxiliar e insetos úteis
(Diadegma semiclausum, Zetzellia spp.)
• Baixa toxicidade para insetos predadores antocorídeos, coccinelídeos, crisópideos (Chrysoperla
carnea),...

Recomendações de utilização

• Adequado para utilização em produção integrada.

Delegate: Controlo de Prays oleae

• Perﬁl toxicológico e ambiental favoráveis.
• Especial atenção com as abelhas. Para proteger
as abelhas e outros insetos polinizadores, não
aplicar durante a ﬂoração. Não aplicar onde houver abelhas em pecoreo ativo. Não aplicar quando
as infestantes estejam em ﬂoração. Uma vez seca
a calda de pulverização, os riscos para as abelhas
são minimizados.

Grau de
infestação
Ger.
Antófaga
Ger.
Carpófaga
•
•

BAIXO

MÉDIO

ALTO

75 g/ha
75 g/ha

75-100 g/ha

Tratar no início das eclosões.
Assegurar uma boa molhagem.
(especialmente ao tratar a geração carpófaga).

Leia atentamente e siga as instruções do rótulo.
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