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 APACHE EC® 
Concentrado para emulsão (EC) contendo 18g/l ou 1,8% (p/p) de abamectina 

Autorização de Venda n.º 0958 concedida pela DGAV 

INSECTICIDA-ACARICIDA 
MODO DE ACÇÃO 

O APACHE EC®, com base na substância activa abamectina, é um insecticida e acaricida de amplo espectro de 

acção, que actua por contacto e ingestão. A abamectina actua ao nível do sistema nervoso como agonista 

(activador) dos canais de cloro (Grupo 6), inibindo a transmissão de sinais nas ligações neuromusculares de 

insectos e ácaros, actuando sobre as formas móveis de insectos mastigadores e picadores. 

O APACHE EC® possui actividade sistémica limitada, mas apresenta movimento translaminar. Penetra no tecido 

foliar, criando actividade residual no interior das paredes celulares, pelo que tem uma excelente persistência de 

acção. A mortalidade máxima é atingida 3 a 5 dias após a aplicação. 

FINALIDADES, CONCENTRAÇÃO/DOSE E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Cultura Praga 
Concentração 

(mL/hL) 

Volume de 

calda (L/ha) 
Recomendações 

Laranjeira 

Larva mineira 
(Phyllocnistis citrella) 

40 mL/hL 
1000 - 2000 

L/ha 

Aplicar logo que se observem as 

primeiras galerias nas folhas dos 

rebentos novos (BBCH 31-32). Máximo 

de 3 aplicações, a intervalos de 7 dias. 

Ácaros 
(Tetranychus urticae,  

Panonychus citri,  

Aceria sheldoni) 

Aplicar logo que se observem os 

primeiros sintomas de ataque nas 

folhas (BBCH 71-74). Máximo de 3 

aplicações, a intervalos de 7 dias. 

Macieira 
Ácaros 
(Tetranychus urticae, 

Panonychus ulmi) 
80 mL/hL 

750 - 1200 

L/ha 

Aplicar desde a queda das pétalas até à 

presença da praga. Máximo de 2 

aplicações, com 15 dias de intervalo. 

Pereira 

Psila 
(Cacopsylla pyri) 

50 - 100 

mL/hL 

750 - 1200 

L/ha 

Aplicar desde a queda das pétalas até à 

presença das formas juvenis. Máximo de 

2 aplicações, com 15 dias de intervalo. 

Ácaros 
(Tetranychus urticae, 

Panonychus ulmi) 

Aplicar desde a queda das pétalas até à 

presença das formas móveis. Máximo 

de 2 aplicações, com 15 dias de 

intervalo. 

Pessegueiro 

Ácaros 
(Tetranychus urticae, 

Panonychus ulmi, Bryobia 

rubricolus) 

50 - 100 

mL/hL 

1000 - 2000 

L/ha 

Aplicar desde a queda das pétalas até à 

presença das formas móveis. Máximo 

de 1 aplicação. 

Tomateiro 
(ar livre) 

Ácaros 

(Tetranychus urticae)  

Ácaro branco 
(Polyphagotarsonemus latus) 50 - 100 

mL/hL 

300 - 1000 

L/ha 

Aplicar desde a queda das pétalas até à 

presença das formas móveis. Máximo 

de 3 aplicações, a intervalos de 7 dias. 

Larva mineira 
(Liriomyza spp.) 

Aplicar ao aparecimento das primeiras 

posturas. Máximo de 3 aplicações, a 

intervalos de 7 dias. 

Tomateiro 
(estufa) 

Ácaros 

(Tetranychus urticae)  

Ácaro branco 
(Polyphagotarsonemus latus) 

Ácaro eriofídeo 
(Aculus lycopersici) 

50 - 100 

mL/hL 

300 - 1000 

L/ha 

Aplicar desde a queda das pétalas até à 

presença das formas móveis. Máximo 

de 3 aplicações, a intervalos de 7 dias. 

Larva mineira 
(Liriomyza spp.) 

Aplicar ao aparecimento das primeiras 

posturas. Máximo de 3 aplicações, a 

intervalos de 7 dias. 

Beringela 
Ácaros 

(Tetranychus urticae) 

50 - 80 

mL/hL 

300 - 1000 

L/ha 

Aplicar ao aparecimento das primeiras 

formas móveis. Máximo de 3 aplicações, 

a intervalos de 7 dias. 
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Cultura Praga 
Concentração 

(mL/hL) 

Volume de 

calda (L/ha) 
Recomendações 

Melão, 

melancia e 

abóbora 

Ácaros 

(Tetranychus urticae)  
50 - 100 

mL/hL 

300 - 1000 

L/ha 

Aplicar ao aparecimento das primeiras 

formas móveis. Máximo de 2 aplicações, 

com intervalo de 7 dias. 

Larva mineira 
(Liriomyza spp.) 

Aplicar ao aparecimento das primeiras 

posturas. Máximo de 2 aplicações, com 

intervalo de 7 dias. 

Pepino, 

pepininho e 

curgete 
(estufa) 

Ácaros 

(Tetranychus urticae)  
50 - 100 

mL/hL 

300 - 1000 

L/ha 

Aplicar ao aparecimento das primeiras 

formas móveis. Máximo de 2 aplicações, 

com intervalo de 7 dias. 

Larva mineira 
(Liriomyza spp.) 

Aplicar ao aparecimento das primeiras 

posturas. Máximo de 2 aplicações, com 

intervalo de 7 dias. 

Videira 

(uvas de mesa 

e vinificação) 

Ácaros 

(Tetranychus urticae) 

50 - 100 

mL/hL 

500 - 1000 

L/ha 

Aplicar ao aparecimento das primeiras 

formas móveis. Máximo de 1 aplicação. 

Morangueiro 

(estufa) 

Ácaros 

(Tetranychus urticae) 
50 - 100 

mL/hL 

300 - 1000 

L/ha 

Aplicar ao aparecimento das primeiras 

formas móveis. Máximo de 2 aplicações, 

com intervalo de 7 dias. 

Larva mineira 

(Liriomyza spp.) 

Aplicar ao aparecimento das primeiras 

posturas. Máximo de 2 aplicações, com 

intervalo de 7 dias. 

Alface  

(ar livre) 

Larva mineira 

(Liriomyza spp.) 

50 - 100 

mL/hL 

300 - 1000 

L/ha 

Aplicar ao aparecimento das primeiras 

posturas. Máximo de 3 aplicações, com 

intervalo de 7 dias. Ácaro branco 
(Polyphagotarsonemus latus) 

Ácaros 

(Tetranychus urticae) 

Aplicar ao aparecimento das primeiras 

formas móveis. Máximo de 3 aplicações, 

com intervalo de 7 dias. 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

 Para protecção das abelhas e outros insectos polinizadores não aplicar durante a floração das culturas. 

 Não utilizar enquanto houver abelhas em actividade. 

 Não aplicar com infestantes em floração. 

 Nas aplicações em estufa deverão decorrer pelo menos 4 dias antes de permitir a entrada aos insectos 

polinizadores e 14 dias aos insectos úteis. 

 Não entrar nas zonas tratadas durante as primeiras 24 horas após a aplicação do produto. 

 Para evitar problemas de resistências não tratar mais de 3 vezes ao ano e alternar com produtos com um 

diferente modo de acção. 

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Nas culturas em estufa/sob abrigo de melão, melancia, abóbora, pepino, pepininho, curgete e morangueiro, não 

deverão ser efectuados tratamentos entre Novembro e Fevereiro. 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a 

utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.  

Evitar deixar a calda em repouso. 

MODO DE APLICAÇÃO 

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico 

pretendido. Calcular o volume de calda gasto por hectare em função do débito do pulverizador (L/min), da 

velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas). 

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno 

desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água 

distribuído por hectare, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose. 
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INTERVALO DE SEGURANÇA 

3 dias em macieira, pereira, tomateiro (estufa), melão, melancia, abóbora, pepino (estufa), pepininho (estufa), 

curgete (estufa) e morangueiro (estufa); 7 dias em alface (ar livre); 10 dias em laranjeira e videira; 14 dias em 

pessegueiro. 

LIMITE MÁXIMO DE RESÍDUOS (LMR) 

A utilização deste produto pode dar origem a resíduos nos produtos agrícolas. O respectivo Limite Máximo de 

Resíduos (LMR), permitido por lei, para cada cultura/substância activa pode ser consultado na Base de Dados 

da Comissão Europeia em: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm  

PROTECÇÃO INTEGRADA 

 

Cumpridos os princípios gerais da Protecção Integrada pelos utilizadores profissionais, todos os 

produtos fitofarmacêuticos autorizados em Portugal para o combate aos inimigos das culturas são 

passíveis de ser utilizados em Protecção Integrada. 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

Ficha de segurança fornecida a pedido. 

 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 

 Líquido e vapor inflamáveis. 

 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

 Nocivo por ingestão. 

 Provoca lesões oculares graves. 

 Pode provocar sonolência ou vertigens. 

 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. 

 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. 

 Evitar respirar as poeiras 

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

 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. 

 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 

 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

 Recolher o produto derramado. 

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

 Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de 

superfície. 

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel.: 808 250 143. 

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTAL 

     

PERIGO     

EMBALAGENS 

Embalagens de 250mL, 1L e 5L. 

 

 

 

 

 

 

 
 

APACHE EC® é um produto de INDUSTRIAS AFRASA, S.A. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

