
O escudo mais eficaz 
contra a traça da uva

• Novo inseticida.
• Forte efeito de choque.
• O melhor controlo da traça da uva
e da piral.

• Modo de ação único, característico
da família das spinosinas.
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INSETICIDARadiant®

• Inseticida à base de espinetorame
destinado a uvas para vinificação.

• A sua substância ativa deriva da fermentação da
bactéria Saccharopolyspora spinosa, pertencendo
ao grupo das spinosinas (Grupo IRAC 5).

• Forte poder inseticida, tanto por
contacto como por ingestão.

• Elevado efeito de choque.
• Mobilidade na planta – Translaminar.
• Controla a traça da uva, piral e tripes
(Frankliniella occidentalis).

• Compatível com a fauna auxiliar.
• Baixa toxicidade para insetos predadores,
antocorídeos, coccinelídeos, crisopídeos, etc.

• Adequado para a Produção Integrada.
• Para proteger as abelhas e outros insetos polinizadores,
não aplicar durante a floração. Não utilizar onde estejam
abelhas em plena atividade. Não aplicar quando as
infestantes estão em floração. Após a secagem do
pulverizado, os riscos do produto para as abelhas
e outros insetos polinizadores são minimizados.

O que é Radiant SC? Vantagens:

Outras características:

Condições de utilização:
Dose: 200 – 300 ml/ha
Uma aplicação por ano entre a Primavera 
e o Outono, de Maio a Setembro.
Aplicar em pós-floração (BBCH 71-89)
Intervalo de Segurança: 7 dias

Composição: Espinetorame 120 g/l

Formulação: Suspensão Concentrada (SC)

Cultura: Videira de uvas para vinificação

Registo: AV no 1099 concedida pela DGAV

Porquê tratar com RADIANT SC ao início 
das eclosões?

RADIANT SC – Início das eclosões
            (estado de “cabeça negra”)

• Rápido efeito de choque em lagartas.
• Forte ação larvicida por contacto e ingestão.
• Efeito ovicida e adulticida (lepidópteros).
• Boa persistência de ação.
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Adultos Ovos Lagartas


