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TRATAMENTO INSETICIDA PARA SEMENTES

Esta semente foi tratada com Corteva AgriscienceTM 

LUMIPOSA®, um produto para tratamento de sementes para 
o controle de alfinetes (Agriotes spp.) e nóctuas (Agrotis spp.). 

Autorização de Emergência n.o 2020/27

LUMIPOSA® contém ciantraniliprol, um inseticida diamida 
antranílico, classificado como um inseticida IRAC Grupo 
28 (moduladores do receptor de rianodina - diamidas). 
Atua ativando os moduladores do receptor de rianodina, 
causando a contração e paralisia dos músculos. 

Densidade de sementeira máxima de 90.000 sementes / 
hectare;

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

SEMENTES TRATADAS COM CIANTRANILIPROL IMPRÓPRIAS 
PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS 
PARA SEMENTEIRA

Quando abrir o saco das sementes tratadas e encher a 
tremonha do semeador ou quando esvaziar o semeador, 
evitar a exposição ao pó. 

Evitar o contacto com a pele, não respirar as poeiras e 
não comer beber ou fumar durante o manuseamento das 
sementes tratadas ou durante a sementeira.

Durante o manuseamento das sementes tratadas, limpeza 
do semeador e no caso de sementeira manual, usar fato de 
proteção, máscara de pó e luvas de borracha.

Manter afastado de alimentos, bebida e rações. 

A semente tratada deve ser armazenada em ambiente 
fresco, seco e ventilado. Um armazenamento fora das 
condições adequadas pode afetar negativamente a 
germinação, o vigor ou a qualidade da colheita, estando 
fora do controle da empresa Corteva.

Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins.

Após o manuseamento de sementes tratadas ou sementeira, 
lavar-se bem com água corrente. Após cada utilização 
lavar bem o material de proteção tendo cuidado especial 
em lavar as luvas por dentro.

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo 
completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada 
e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, 
devendo estes ser entregues num ponto de retoma 
autorizado.

Não poluir a água com as sementes tratadas ou com a sua 
embalagem;

Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente 
as sementes no solo, incluindo no final dos sulcos; 

Parar a sementeira em condições atmosféricas muito 
ventosas, para evitar o arrastamento de poeiras para as 
culturas vizinhas;

No uso de semeador pneumático, este deve estar equipado 
com um defletor que direcione o fluxo do ar para o sulco no 
solo;

Melhores práticas para evitar o desenvolvimento de 
resistência:

• Evite usar o mesmo modo de ação (mesmo número de 
grupo IRAC) em gerações consecutivas de pragas de 
insetos.

• Incluindo o tratamento de sementes LUMIPOSA®, não 
faça mais do que duas aplicações de ciantraniliprol ou 
outros produtos do Grupo 28 por geração para a mesma 
espécie de inseto em uma cultura ou dentro de um 
período de 30 dias (conte a data da sementeira como 
dia 1 se estiver usando semente tratada).

Se tiver dificuldade no controle da resistência, consulte 
imediatamente o representante local da empresa ou 
consultor agrícola para obter o melhor método alternativo 
de controle para sua área.

PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM LUMIPOSA ®


