
• Novo inseticida: ativo por ingestão e contato.

• O melhor controlo de Lagartas, Tuta, Tripes, Drosophila.

• Potente efeito de choque.

• Modo de ação único, característico da família           
das espinosinas.

Rompe com 
o estabelecido
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INSECTICIDA

Atributos-chave:
• É um novo inseticida para hortícolas.

• Controla Lagartas, Tuta, Tripes e Drosophila.

• Apresenta potente atividade inseticida por ingestão e contato.

• Grande efeito de choque e ação translaminar.

• Atua sobre todos os estágios do inseto (ovos, larvas e adultos).

• A sua matéria ativa pertence à família das espinosinas (grupo IRAC 5).

Perfi l toxicológico e ambiental favoráveis:
• Compatível com a fauna auxiliar.

• Baixa toxicidade para insetos predadores, antocorídeos, coccinelídeos, 
crisópidos,… 

• Adequado para o uso em Produção Integrada. 

• Perfi l toxicológico e ambiental favoráveis.

• Para proteger as abelhas e outros insetos polinizadores, não aplicar 
durante a fl oração das culturas. Não utilizar onde houver abelhas em 
período de recolha de pólen. Retire ou cubra as colmeias durante o 
tratamento e nos 7 dias após o mesmo. Não aplicar quando as ervas 
daninhas estiverem em fl oração. Elimine as ervas daninhas antes da 
sua fl oração.

Porquê tratar com Exalt 
no início das eclosões?
• Rápido efeito de choque contra larvas.

• Potente ação larvicida por ingestão e 
contato.

• Efeito ovo-larvicida e adulticida.

• Boa persistência.

• Flexibilidade de uso em diferentes 
programas.

INÍCIO  DE ECLOSÕES

Adulto Ovos Larvas

Exalt



Cultura Praga
Dose/
aplic. 
(L/ha)

Ar livre
N.° Aplic.

Estufa 
N.° Aplic. 

Intervalo 
mínimo entre 
aplic. (dias)

P.S. 
(dias)

Solanáceas: Tomate, pimento, beringela

Lagartas: 
Spodoptera, Heliothis 

Tuta absoluta 
Tripes: Frankliniella

2,4 1 2-3* 14 3

(*) Máximo de 2 aplicações por praga e 3 para o conjunto de pragas por ciclo de cultura

Cultura Praga
Dose/
aplic. 
(L/ha)

Ar livre
N.° Aplic.

Estufa 
N.° Aplic. 

Intervalo 
mínimo entre 
aplic. (dias)

P.S. 
(dias)

Cucurbitáceas: Pepino, abobrinha, 
abóbora, melão, melancia

Lagartas: 
Spodoptera, Heliothis 

Tripes: Frankliniella

2,4 1 2-3* 14 3

(*) Máximo de 2 aplicações por praga e 3 para o conjunto de pragas por ciclo de cultura
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Cultura Praga
Dose/
aplic. 
(L/ha)

Ar livre
N.° Aplic.

Estufa 
N.° Aplic. 

Intervalo 
mínimo entre 
aplic. (dias)

P.S. 
(dias)

Alface Lagartas: 
Spodoptera, Heliothis 

Tripes: Frankliniella

2,0 1 2-3* 14 3

Espinafre 2,0 1 ---- ---- 3

(*) Máximo de 2 aplicações por praga e 3 para o conjunto de pragas por ciclo de cultura

Cultura Praga
Dose/
aplic. 
(L/ha)

Ar livre
N.° Aplic.

Estufa 
N.° Aplic. 

Intervalo 
mínimo entre 
aplic. (dias)

P.S. 
(dias)

Brassicas: Brócolos, couve-flor, 
couves-de-Bruxelas, repolho

Lagartas: 
Mamestra, Pieris, 
Plutella

2,0 1 ---- ---- 7



Cultura Praga
Dose/
aplic. 
(L/ha)

Ar livre
N.° Aplic.

Estufa 
N.° Aplic. 

Intervalo 
mínimo entre 
aplic. (dias)

P.S. 
(dias)

Morangos
Drosophila suzukii
Lagartas: Spodoptera, Heliothis 
Tripes: Frankliniella

2,0 1 2-3* 28 3

Mirtilos, groselha, framboesa Drosophila suzukii 2,4 1 2 28 3

(*) Máximo de 2 aplicações por praga e 3 para o conjunto de pragas por ciclo de cultura

Cultura Praga
Dose/
aplic. 
(L/ha)

Ar livre
N.° Aplic.

Estufa 
N.° Aplic. 

Intervalo 
mínimo entre 
aplic. (dias)

P.S. 
(dias)

Ornamentais Tripes: Frankliniella e outros 2,0 1 2 14 N.P.

Pequenas culturas
- Cerefólio, Cebolinho, Aipo 

(folhas), Salsa
- Salva, Alecrim, Tomilho, 

Manjericão, Estragão, Louro

Lagartas: Spodoptera, Heliothis 

Tripes: Frankliniella
2,0 1 2-3* 14 3

Ornamentais (Plantas para produção de folha, flor e/ou fruto – cortada ou em vaso -, árvores, arbustos e roseiras)

Pequenas culturas:

- (*) Máximo de 2 aplicações por praga e 3 para o conjunto de pragas por ciclo de cultura

- Tratamentos: Fevereiro-Novembro (na presença de praga)

- Ar livre: BBCH 11-49 (desde o desenvolvimento das folhas à colheita)

- Estufa: BBCH 11-89 (desde o desenvolvimento das folhas à colheita)

INSETICIDA



Visíte-nos em corteva.pt
®,TM, SM São marcas comerciais ou de serviço da Corteva Agriscience 

e das suas empresas afi liadas. ©2021 Corteva AgriscienceTM.


