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FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:  
Solução concentrada (SL) com 49,0% (p/p) ou 598 g/L de maltodextrina 

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO 
O ERADICOAT® contém maltodextrina cujo modo de acção é puramente físico. Actua bloqueando o sistema 

respiratório das pragas. Após a aplicação, o produto cobre os ácaros e/ou insectos e depois de seco, causa-lhes a 

morte por asfixia. Possui um elevado nível de controlo através de sucessivas aplicações. 

FINALIDADES 
ERADICOT® é um produto para aplicar por pulverização foliar para o controlo de ácaros em diversas culturas quando 

cultivadas em estufa. 

 
 

UTILIZAÇÕES, DOSES, CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 
Aplicar em pulverização foliar contra ácaros nas seguintes culturas quando cultivadas em estufa contra as pragas 

referidas. 

Culturas em estufa 

Aboborinha, Beringela, Ervilheira, Espinafre, Estragão, Feijoeiro (feijão verde), Framboesa, Manjericão, 
Melancia, Meloeiro, Morangueiro, Pepino, Pimenteiro, Tomateiro, Rúcula Selvagem (baby-leaf) 

Roseira 

Viveiros de ornamentais, amora, groselheira. 

Plantas ornamentais para produção de folhas, flores e/ou frutos 

As condições de utilização do ERADICOAT® são as seguintes 

Pragas Doses e concentrações de uso Volumes de calda (L/ha) Número máximo de aplicações 

Ácaros 5 L/ha-75 L/ha 25 mL/L* 
200-3000, consoante espécies 
vegetais a proteger e o seu 
desenvolvimento vegetativo 

6 intervaladas no mínimo de 3 
dias 

O efeito máximo observa-se 2-4 horas após cada aplicação. 
É um acaricida recomenda para combater ácaros tetraniquídeos, mas quando na presença simultânea de ácaros, 
afídeos e moscas brancas pode provocar a redução do níveis populacionais dos afídeos e moscas brancas. 

*Concentração máxima da calda que não pode ser excedida. 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
 Assegurar uma boa cobertura das plantas com a calda para optimizar o contacto com a(s) praga(s). 

 Assegurar que as plantas ficam totalmente pulverizadas, prestando especial atenção à face inferior das folhas e 

aos pontos de crescimento. 

 O ERADICOAT® é mais eficaz em condições que favoreçam uma secagem rápida do filme de pulverização. 

 Os ácaros migram até às partes mais altas das plantas com o avançar do seu ciclo vegetativo, razão pela qual 

deve ser ajustada a altura do pulverizador ao ponto mais alto da vegetação. 

 Dada a diversidade de culturas que podem ser tratadas com o produto, é importante, efectuar um teste 

preliminar numa pequena extensão para comprovar a eficácia e a selectividade adequadas, antes de tratar áreas 

mais extensas. 

 Evitar a aplicação sobre flores das espécies florais e ornamentais. 

 Ter em atenção que podem ficar resíduos pegajosos em alguns frutos de hortícolas como o tomate. 

 O ERADICOAT® pode ter efeitos adversos sobre organismos auxiliares que se encontrem presentes, mas não 

tem nenhum efeito residual. Estes organismos auxiliares podem ser reintroduzidos nas culturas após a secagem 

da pulverização. 

 Não utilizar caldas com concentrações superiores a 25 ml/L. 

ESTRATÉGIA ANTIRRESISTÊNCIA 
Dado o modo de acção do ERADICOAT® não se prevê a possibilidade de ocorrência de fenómenos de resistência pelo 

que não se considera necessária a definição de uma estratégia antirresistência. Pode, pelo contrário, ser útil a 

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 
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utilização alternada do produto em programas com outros insecticidas que apresentem um modo de acção facilitador 

do desenvolvimento de indivíduos resistentes nas pragas alvo. 

 
 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS  
 Provoca irritação ocular grave. 

 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 Lavar as mãos cuidadosamente após o manuseamento. 

 Não respirar a nuvem de pulverização. 

 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

 Usar luvas de protecção, vestuário de protecção, protecção ocular e protecção facial. 

 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se 

usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 

 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

 Ficha de segurança fornecida a pedido. 

 Para protecção dos insectos e artrópodes não-visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em 

relação às zonas não cultivadas. 

 Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. 

 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 

 Após o tratamento lavar cuidadosamente o material de protecção e os objectos contaminados. (Em caso de usar 

luvas, lavá-las também por dentro). 

 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação 

perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações 

agrícolas e estradas. 

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Tel.: 800 250 250 

INTERVALO DE SEGURANÇA 
Intervalo de Segurança: Sem intervalo de segurança definido 

Intervalo de Reentrada: Sem intervalo de reentrada definido 

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE VENDA 
Autorização de venda n.º 1127, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária) 

EMBALAGENS 
5L. 

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA: 
 

 

Certis Europe B.V. Sucursal en España 
C/ Severo Ochoa, 18 - 2º 
Parque Empresarial de Elche 
03203 Elche (Alicante), ESPANHA 
Tel.: +34 966 651 077 

DISTRIBUÍDO POR: 

 

GENYEN – Grow and Protect, S.A. 
Edifício Inovisa – Instituto Superior de Agronomia 
Tapada da Ajuda 
1349-017 Lisboa, PORTUGAL 
Tel.: (+351) 211 581 669 
geral@genyen.pt 
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. 

 

 
   ATENÇÃO 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 


