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Controlo de lepidópteros, psila e ácaros em fruteiras novo

tecno
logica
mente
contro
lado



tecnologicamente
controlado
O Voliam Targo é a solução para controlar efectivamente o bichado e outros lepidópteros das fruteiras e 

controla também outras pragas.

Com um único produto, controlo mais potente e preciso e máxima protecção contra o bichado da fruta e psila 

em pereira, bichado da fruta e aranhiço vermelho, em macieira.



O que é o 
Voliam Targo 
O Voliam Targo é uma nova solução para controlo 

dos lepidópteros, mas que também controla a psila e 

os ácaros em macieiras e pereiras.

Contém 4,3% p/v de clorantraniliprole e 1,7% p/v de 

abamectina e é formulado como suspensão concen-

trada (SC).



Voliam Targo 
decididamente 
potente
O Voliam Targo é um produto multipraga com os melhores resultados  
no controlo do bichado e outros lepidópteros das fruteiras.

Em fruteiras qualquer aumento de eficácia significa automaticamente 
um incremento significativo de resultados.  
Logo o agricultor ganha com a potência do Voliam Targo.

Voliam Targo a 75 ml/hl 
obteve uma eficácia superior  
à do melhor standard testado 
no controlo dos lepidópteros

Voliam Targo 50 ml/hl

Melhor standard
Voliam Targo 75 ml/hl

Média de eficácias do Voliam Targo
Ensaios realizados em ES, PT, IT (2007 - 13)
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Voliam Targo 
efectivamente
protector
O Voliam Targo actua de forma muito rápida, assim que as 
larvas ingerem uma pequena quantidade de produto. 

Param de se alimentar em poucas horas (antes de provocar 
estragos), perdem mobilidade, contorcem-se e por fim morrem.

Além disso o Voliam Targo tem um acentuado efeito ovicida, 
ovi-larvicida e larvicida, pelo que grande parte dos embriões 
das larvas do bichado da fruta não chegam a desenvolver-se, 
e caso o façam, quando eclodem e entram em contacto com 
a substância activa morrem rapidamente.

O Voliam Targo apresenta uma acção muito persistente 
sobre as folhas e frutos, pelo que garante uma protecção mais 
duradoura e mais segura contra os ataques das diversas traças 
da fruta.

Larva do bichado da fruta encolhida 
que parou de provocar estragos na 
maçã por efeito do Voliam Targo.

Larva neonata que não chega a eclodir 
por efeito do Voliam Targo.



Voliam Targo 
altamente 
recomendado
Os agricultores que experimentaram o Voliam Targo  
em fruteiras recomendam-no:

• Pela maior produção obtida, graças à sua elevada eficácia

• Pela tranquilidade de constatarem uma protecção flexível  
 e duradoura da cultura

• Pela conveniência, já que com um único produto controlam  
 as principais pragas das fruteiras

• Porque os fruticultores confiam na qualidade do produto face às   
 exigências dos supermercados nacionais e internacionais

Voliam Targo 
inteligentemente 
preciso
As substâncias activas do Voliam Targo são muito 
específicas para as pragas que visam controlar e o impacto 
sobre a fauna auxiliar é muito limitado, reduzindo as 
populações de psila e aranhiço.



Usos autorizados,  
Recomendações e precauções de aplicação em fruteiras

Precauções
• O aplicador deve proteger-se conforme aconselhado no rótulo do produto

• Não aplicar Voliam Targo durante a floração das culturas

• Quando misturado com óleo de Verão, o tratamento com Voliam Targo deve ser intervalado 7 dias (antes ou depois)  
   dos tratamentos fungicidas com produtos que contenham captana, ditianão, clortalonil ou enxofre

• Momento óptimo 1ª geração do bichado da fruta

Cultura Pragas Concentração IS (dias) Recomendações

Macieira

Bichado da fruta 
(Cydia pomonella)  
e 
Aranhiço vermelho 
(Tetranychus urticae, 
Panonychus ulmi))

50-75 ml/hl

14

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo 
os dois grupos de inimigos.

Sempre que possível faça tratamentos seguindo as indicações do Serviço Na-
cional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência fazer a primeira aplicação ao pico 
da curva do vôo do bichado, antes da eclosão das primeiras larvas, coincidindo 
com a presença de formas móveis de ácaros na cultura.

Utilizar a concentração superior em situações de elevada pressão das pragas.

Máximo de 2 tratamentos, com 7 a 10 dias de intervalo se as aplicações forem 
consecutivas.

Pereira

Bichado da fruta 
(Cydia pomonella)  
e 
Psila 
(Cacopsylla pyri))

50-75 ml/hl
+

Óleo de Verão  
a 0.25%



  

recomendada

tecnologia
Altamente

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Syngenta C.P. Lda. 
Av. D. João II, Torre Fernão Magalhães, 1.17.02 – 11º Piso, Parque das Nações, 1990-084 Lisboa
Tel.: 21 794 32 00 | Fax: 21 794 32 30 | E-mail: contacto.portugal@syngenta.com | www.syngenta.pt
© Copyright Syngenta Crop Protection, Lda, Lisboa, 2014 ® Marca registada Syngenta AG, Basileia, Suíça


