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CYTHRIN® 10 EC 
Concentrado para emulsão (EC) contendo 100 g/L ou 10,9% (p/p) de cipermetrina 

Contém nafta de petróleo (petróleo) aromática leve 

Autorização de Venda n.º 0524 concedida pela DGAV 

Inseticida piretróide de amplo espectro 
MODO DE ACÇÃO 

CYTHRIN® 10 EC é um insecticida piretróide de amplo espectro de acção, que actua por contacto e ingestão, 

afectando o sistema nervoso dos insectos. Indicado para combater um grande número de pragas em diversas 

culturas, apresenta elevada eficácia e grande actividade mesmo a baixas doses. 

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Cultura Praga 
Concentração / 

Dose 

Volume de 

calda (L/ha) 
Recomendações 

Videira 

(uva de mesa e 

vinificação) 

Traça dos cachos 

(Lobesia botrana, Eupoecillia 

ambiguella) 

50 ml/hl ou 

250-500 ml/ha 
500-1000 

Dose máxima de 500 ml/ha, 

utilizando a maior dose em 

condições de elevada pressão da 

praga.  

Máximo de 1 aplicação por ciclo 

cultural. 

Piral da vinha 

(Sparganothis pilleriana) 

Cigarrinha verde 

(Empoasca vitis) 

Cigarrinha da flavescência 

dourada 

(Scaphoides titanus) 

Oliveira 
Traça da azeitona (geração 

antófaga) 

(Prays oleae) 

40-50 ml/hl ou 

320-500 ml/ha 
800-1200 

Dose máxima de 500 ml/ha, 

utilizando a maior concentração 

em condições de elevada pressão 

da praga. Máximo de 2 aplicações 

por ciclo cultural. Não aplicar após 

a floração. 

Batateira 

Afídeos 

(Aphis gossypii, Aphis fabae, 

Myzus persicae) 
40-125 ml/hl ou 

400-500 ml/ha 
400-1000 

Utilizar a maior dose em condições 

de elevada pressão da praga. 

Máximo de 2 aplicações por ciclo 

cultural. Escaravelho da batateira 
(Leptinotarsa decemlineata) 

Milho 

(grão e forrageiro) 

Brocas do milho / Sesamia 

(Sesamia nonagrioides) 750 ml/ha ou 

75-250ml/hl 
300-1000 

Máximo de 2 aplicações por ciclo 

cultural. Piral 

(Ostrinia nubilalis) 

Tomate e 

beringela 

(ar livre) 

Lagarta do tomate 

(Heliothis armigera) 50 ml/hl ou 

200-500ml/ha 
400-1000 

Dose máxima de 500 ml/ha, 

utilizando a maior concentração 

em condições de elevada pressão 

da praga. Máximo de 2 aplicações 

por ciclo cultural. 
Afídeos 

(Aphis sp., Myzus sp.) 

Couve-flor, couve-

brócolo e couves 

de repolho 

Lagartas 

(Pieris brassicae, Pieris rapae, 

Plutella xylostella, Mamestra 

brassicae, Helicoverpa armigera) 

50-100 ml/hl ou 

500ml/ha 
500-1000 

Máximo de 2 aplicações por ciclo 

cultural. 

Ervilheira 

(ar livre) 

Afídeos 

(Myzus persicae) 

50-125 ml/hl ou 

500ml/ha 
400-1000 

Abóbora, melão e 

melancia 

(ar livre) 

Afídeos 

(Myzus persicae) 

50-100 ml/hl ou 

500ml/ha 
500-1000 

Colza 
Escaravelho da colza 
(Meligethes aeneus) 

42-167 ml/hl ou 

250ml/ha 
150-600 

Ornamentais / 

Roseira 

(ar livre) 

Afídeos 

(Macrosiphum rosae) 

50 ml/hl ou 

250-500 ml/ha 
500-1000 Dose máxima de 500 ml/ha. 
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CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES, RESPEITANTES A TODAS AS FINALIDADES 

Aplicar apenas em culturas ao ar livre. Em oliveira não aplicar após a floração. 

INTERVALO DE SEGURANÇA 

3 dias em abóbora, batateira, beringela, couve-brócolo, couve-flor, couves-de-repolho, ervilheira, melancia, meloeiro 

e tomateiro. 21 dias em colza e videira.  

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a 

quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua. 

MODO DE APLICAÇÃO 

Para culturas baixas: calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo 

com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade 

da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, 

respeitando as doses indicadas. 

Para culturas arbustivas e arbóreas: calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, 

de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com 

especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem 

ser adequados á área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas. 

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

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

por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose. 

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, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

H226 Líquido e vapor inflamáveis. 

H302 Nocivo por ingestão. 

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.  

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

P210 Manter afastado do calor /faísca /chama aberta /superfícies quentes. Não fumar. 

P261 Evitar respirar os aerossóis. 

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P301+310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ANTIVENENOS ou um médico. 

P331 NÃO provocar o vómito. 

P501a Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. 

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. 

SPe3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não-pulverizada (zona tampão) 

em relação às águas de superfície de 50 m em olival, 40 m em ornamentais com altura maior que 50 

cm, 30 m em vinha, 25 m em milho, 10 m em colza e 20 m em qualquer outra cultura.  

SPe8 Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não 

aplicar este produto durante a floração das culturas, nem na presença das abelhas nos campos. 

PERIGO 

 

 

 

 

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250. 

EMBALAGENS 

Embalagem de 50 ml, 1 L e 5 L. 

 

 
CYTHRIN® 10 EC é um produto e marca registada Arysta LifeScience Benelux Sprl. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


