PIRETRO NATURA
COMPOSIÇÃO
Piretrinas……………………………….40g/L (4,3%)
Concentrado para emulsão
CARACTERÍSTICAS
O PIRETRO NATURA é um insecticida à base de piretrinas, extraídas do piretro
(Chrysanthemum cinerariaefolium). A sua substância activa confere-lhe uma acção
de choque, principalmente por contacto. Atua no sistema nervoso dos insectos
como modelador dos canais de sódio. IRAC MoA 3A. Não cria resistências
PIRETRO NATURA está certificado para MPB e não deixa resíduos na planta.
CULTURAS AUTORIZADAS E DOSES DE APLICAÇÃO
PIRETRO NATURA é aplicado via foliar, na dose de 0,75 a 0,90 ml/h, nas seguintes
culturas e objectivos:
Tomateiro, Pimenteiro………………………………
Beringela………………………………………………
Pepino, Aboborinha (Courgette), Abóbora….
Melão, Melancia…………………………………….
Alface, Chicória……………………………………..
Espinafre……………………………………………….
Pessegueiro, Damasqueiro, Cerejeira…………..
Videira………………………………………………….
…………………………………………………………………

Mosca Branca
Mosca Branca
Mosca Branca
Mosca Branca
Afídios
Afídios
Afídios
Cicadela e Cicadelídeo
da Flavescência Dourada

A pulverização deve ser feita com temperaturas baixas e evitando a luz solar directa. O produto é mais eficaz
quando se aplica durante a noite ou de manhã cedo, quando as temperaturas são mais baixas. Degrada-se
rapidamente na presença de luz solar. Sendo um produto que atua essencialmente por contacto, deve
assegurar-se uma boa cobertura das plantas. Recomenda-se, por isso, utilizar um volume de calda adequado,
a fim de assegurar uma boa cobertura, incluindo a página inferior das folhas.
NOTAS E AVISOS
Antes de utilizar o produto ler atentamente o rótulo. As recomendações e informação que facilitamos são fruto de amplos e rigorosos
estudos e ensaios. No entanto na utilização podem surgir muitos factores que escapam ao nosso controlo (preparação da calda e
misturas, momento e forma da aplicação, climatologia, etc). A empresa garante a composição, formulação e conteúdo. O usuário será
responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade, resíduos, etc) por inobservância total ou parcial das instruções
constantes no rótulo.
Em qualquer queixa ou reclamação com o produto ou serviço, por favor, contacte o serviço de apoio ao cliente da Cultaza, Lda.
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO'
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Agitar antes de usar
Autorização de Venda N.º 1048

Zona Industrial da Carambancha-Carregado

963784378

Oeste/Ilhas: 966709574

Centro: 925292847

Norte: 968334844

Sul: 962361594

