
Ajudamos a criar
azeites de excelência

Corteva Agriscience dispõe   
de uma equipa de técnicos  
que trabalha a nível europeu 
ajudando os produtores a cumprir 
com as exigências do consumidor. 
Qualquer dúvida contatar o nosso 
departamento de 
Food Chain CoNNext. 
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Guia de tratamentos.
Olival



Siga estritamente as instruções 
do rótulo. Para um correto uso 
dos produtos e para evitar o 
aparecimento de resistências 
recomenda-se misturar e/ou 
alternar com outras matérias ativas 
que sejam efi cazes no controlo 
da praga, doença ou infestantes 
a combater e que possuam um 
mecanismo de ação distinto.

TRATAMENTOS
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Impala®

Gartrel®

Goal® SUPREME Goal® SUPREME

Espectro de 
controlo

Infestantes anuais dicotiledóneas (Conyza
sp., Malva sp., Polygonum aviculare, etc.)

Composição Fluroxipir 200 g/l

Formulação Concentrado para emulsão (EC)

Recomendações 
de uso

Dose: 1,5 l/ha
Volume de calda: 100-300 l/ha
Número de tratamentos autorizados:
1 por campanha

Intervalo de 
segurança (não procede)

Embalagens 1 e 5 l

Herbicida de pós-emergência, 
sistémico, para o controlo de 
infestantes de folha larga.

Gartrel

HERBICIDAS
A tranquilidade de se sentir 
seguro. Herbicida de pré-
emergência e pós-emergência 
precoce.

O herbicida do olival.
De toda confi ança.

Espectro de 
controlo

Infestantes anuais dicotiledóneas (Conyza
sp., Malva sp., Diplotaxis sp., Sochus sp., etc.)

Composição Florasulame 75 g/l + penoxulame 150 g/l

Formulação Suspensão concentrada (SC)

Recomendações 
de uso

Dose: 0.08-0.1 l/ha
Volume de calda: 100-300 l/ha
Número de tratamentos autorizados:
1 por campanha

Intervalo de 
segurança 15 dias

Embalagens 0,25 l

Espectro de 
controlo

Infestantes anuais dicotiledóneas e 
gramíneas

Composição Oxifl uorfena 480 g/l

Formulação Suspensão concentrada (SC)

Recomendações 
de uso

Dose: 0.3 l/ha
Volume de calda: 200 - 500 l/ha
Número de tratamentos autorizados:
1 por campanha

Intervalo de 
segurança 7 dias

Embalagens 1 e 5 l

Pragas Mosca da azeitona (Bactrocera oleae)

Composição Deltametrina 25 g/l

Formulação Concentrado para emulsão (EC)

Recomendações 
de uso

Dose: 50 ml/l ou 0,5 l/ha
Volume de calda: 1000 l
Número de tratamentos autorizados:
1 por campanha

Intervalo de 
segurança 7 dias

Embalagens 1 e 5 l

Insecticida de contacto e 
ingestão para o controlo da 
mosca da azeitona

INSETICIDAS

Pragas Mosca da azeitona (Bactrocera oleae)

Composição Spinosade 0,24 g/l

Formulação Concentrado de Isco (CB)

Recomendações 
de uso

Dose: 1 l/ha
Volume de calda: 5 - 10 l/ha
Número de tratamentos autorizados:
4 por campanha

Intervalo de 
segurança 7 dias

Embalagens 5 l

Novo produto para o controlo 
de dípteros cuja substância 
ativa, spinosade, se obtém de 
forma natural por fermentação 
do microrganismo do solo

ISCO

Pragas Traça da oliveira (Prays oleae)

Composição Espinetorame 250 g/kg

Formulação Microgrânulo dispersível (WG)

Recomendações 
de uso

Dose: 0,075 – 0,1 kg/ha
Volume de calda: 400 - 800 l/ha
Número de tratamentos autorizados:
2 por campanha

Intervalo de 
segurança 7 dias

Embalagens 0,25 e 1 kg

Novo inseticida do grupo 5 das 
espinosinas para o controlo da 
traça da oliveira.

FUNGICIDAS
Fungicida sistémico para o 
controlo de olho de pavão. 

Doença Olho de pavão (Cycloconium oleaginum)

Composição Fenebuconazol 25 g/L

Formulação Emulsão óleo em água (EW)

Recomendações 
de uso

Dose: 3 l/ha
Volume de calda: 800 - 1000 l/ha
Número de tratamentos autorizados: 1 por 
campanha

Intervalo de 
segurança (não procede)

Embalagens 1 l




