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FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:  
Grânulos dispersíveis em água (WG) com 2,5% (p/p) de lambda-cialotrina 

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO 

O ASCOT® é um insecticida piretróide, à base de lambda-cialotrina, não sistémico, com acção de contacto e 
ingestão. Actua sobre o sistema nervoso dos insectos, como modulador dos canais de sódio.  

Apresenta um elevado efeito de choque e boa persistência de acção, mostrando-se eficaz no combate a diversas 
pragas agrícolas. 

FINALIDADES 

O ASCOT®, insecticida pertencente ao grupo dos piretróides, apresenta um largo espectro de acção e está 
indicado no controlo de afídeos e mosca-do-Mediterrâneo em pessegueiro, e escaravelho-da-batateira e 
afídeos na cultura da batateira.  

 

 

 

DOSES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

ASCOT® está indicado no combate a pragas em culturas agrícolas, de acordo com as seguintes condições: 

CULTURAS PRAGAS 
DOSES 
(kg/ha) 

VOLUME DE ÁGUA 
(l/ha) 

APLICAÇÕES 

Pessegueiro 

afídeos 

(Myzus persicae) 
0,4 – 0,8 800 - 1200 

2 aplicações no máximo.  

Intervalo mínimo entre: 15 dias. mosca do Mediterrâneo 

(Ceratitis capitata) 

Batateira 

Afídeos  

(Aphis spp. e Myzus persicae) 
0,4 – 0,8 800 - 1200 

2 aplicações no máximo.  

Intervalo mínimo entre: 15 dias. Escaravelho da batateira 

(Leptinotarsa decemlineata) 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

• Não efectuar mais de duas aplicações por ciclo cultural. As aplicações devem ser alternadas, com produtos de 

diferentes modos de acção, de forma a evitar o desenvolvimento de fenómenos de resistência. 

 

 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS  

• Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.  

• Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. 

• Nocivo por ingestão.  

• Evitar o contacto com a pele 

• Não respirar a nuvem de pulverização. 

• Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 

• Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. 

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
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• Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 

• Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas 

de superfície, nas culturas da batateira e em pessegueiro. 

• Perigoso para as abelhas. Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este 

insecticida durante o período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto durante a floração 

das culturas ou na presença de infestantes em floração  

• Tratamento de emergência – Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível 

mostrar-lhe o rótulo). 

INTERVALO DE SEGURANÇA 

INTERVALO DE SEGURANÇA: 7 dias em batateira e em pessegueiro. 

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE VENDA 

Autorização de venda n.º 0409, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária) 

EMBALAGENS 

250g; 1kg. 

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA: 

 
C/ Valle del Roncal, 12 
28232 Las Rozas, Madrid 

DISTRIBUÍDO POR: 

 

 
Genyen – Grow and Protect, S.A. 
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda 
1349-017 Lisboa 
www.genyen.pt  

 

 

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito 

pelas condições de aplicação nele expressas. 

 

 

 

 
 NOCIVO        PERIGOSO PARA  

O AMBIENTE 


