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S-PAC DESCRIPTION:
LBL S PANEL RH 270X122 MM

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN004

ISSUE DATE:
03.08.2009 234197

L1084564  PORT/12Z  PPE 4152864

SU AGI Code: 67844

Inseticida para controlar o escaravelho-vermelho 
(Rhynchophorus ferrugineus) das palmeiras 
ornamentais

Líquido pronto a aplicar (AL) para aplicação por micro-
-injeção, com 83,46 g/L ou 8,54% (p/p) de emamectina 
(na forma de sal de benzoato), correspondendo a 95 g/L 
ou 9,73% (p/p) de benzoato de emamectina

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Nocivo por ingestão.
• Provoca irritação ocular grave.
• Pode afetar os orgãos.
• Pode afetar os orgãos após exposição prolongada ou repetida.
• Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
• Evitar respirar os gases/vapores.
• Lavar as mãos e face cuidadosamente após manuseamento.
• Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
• Usar luvas de proteção, proteção ocular e proteção 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.

•  Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS 
ou um médico.

• Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
• Recolher o produto derramado.
•  Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
• Ficha de segurança fornecida a pedido.
• Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
•  Perigoso para as abelhas. Para reduzir o risco para os polinizadores, remover a inflo-

rescência da palmeira, antes desta entrar em floração, todos os anos em que se efetua 
o tratamento, assim como, no ano seguinte.

• O aplicador deverá usar luvas e vestuário de proteção durante aplicação do produto.
• Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

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

O REVIVE II® é um produto destinado ao endotratamento de palmeiras, 
contra o escaravelho vermelho das palmeiras. Atua por ingestão e contacto. A 
emamectina pertence ao grupo químico das avermectinas atuando no sistema 
nervoso dos insetos como um agonista do recetor GABA (canais de cloro), IRAC 
MoA, Grupo 6. O REVIVE II® encontra-se formulado para ser translocado no 
sistema vascular das palmeiras, quando injetado no espique (endotratamento).

Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com IRAC:

GRUPO 6 INSECTICIDA

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura Praga Dose/Concentração Épocas de aplicação

Palmeiras 
ornamentais 
(com uma altura 
mínima de 2,5 m)

Escaravelho-
-vermelho-das-
-palmeiras
(Rhynchophorus 
ferrugineus)

21 mL de produto 
não diluído por 

palmeira, igualmente 
distribuídos por 2 a  4 

orifícios/palmeira

A aplicação deve reali-
zar-se na Primavera, a 
partir  do mês de Março 
e durante todo o período 
em que a humidade do 
solo é suficiente, para 
permitir uma boa trans-
locação do produto.
Realizar 1 aplicação 
por ano. 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Recomenda-se que o produto formulado, não diluído, seja colocado diretamente 
nos equipamentos de endotratamento (micro-injeção).

MODO DE APLICAÇÃO
–  Efetuar a aplicação através de equipamento de endotratamento (micro-injeção) 

a uma pressão máxima de injeção de 2 bares.
–  Para realizar o endotratamento, fazer os orifícios com uma profundidade de 

15 a 30 cm, mas que não representem mais de 1/3 do diâmetro do espique, 
utilizando uma broca de 8 mm. Os orifícios devem ser feitos entre 1 a 1,7 
m acima do solo, em redor do espique, espaçados de 90º, devendo ser 
dirigidos ao centro do espique e ligeiramente inclinados (10 a 20%) para 
baixo. Injetar o produto através destes orifícios.

–  Garantir que no final os orifícios ficam selados com a colocação de um 
vedante fornecido com o equipamento de micro-injeção.

–  O REVIVE II® aplica-se unicamente com o equipamento da Syngenta, especi-
ficamente desenvolvido para a micro-injeção, técnica perfeitamente adaptada 
à fotossensibilidade da substância ativa e que favorece a sua ação residual.

–  Antes de qualquer utilização por um aplicador profissional, a Syngenta asse-
gura a sua formação em técnicas de injeção bem como das boas práticas 
de utilização. No final desta formação serão fornecidas uma declaração de 
participação e as recomendações de uso do equipamento de micro-injecção.

INDICAÇÕES ÚTEIS
–  Ler atentamente as recomendações do fabricante do equipamento de 

endotratamento (micro-injeção).
1 Litro

10 x 12,5

15 x 15

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA  
E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR  
AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda nº 1451, concedida pela DGAV.

Titular da Autorização de Venda:
Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso – 1990-079 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00 / www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Lote e data de produção: ver embalagem

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, 
inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes 
ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de 
lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis 
de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que 
apenas nos responsabilizamos pelas características previstas 
na Lei.
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SU AGI Code: 67844
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