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Inseticida foliar para controlo simultâneo de 
bichado ou lagartas-de-lepidópteros e ácaros 
ou lagartas-mineiras em macieira e pereira; e 
bichado, lagartas-de-lepidópteros e psila, lagartas-
mineiras ou ácaros em pereira; traça-oriental 
ou anársia e ácaros ou tripes em pessegueiro 
incluindo nectarina; lagartas-de-lepidópteros ou 
tuta e ácaros ou larvas-mineiras no tomateiro, 
pimenteiro, beringela, courgette (aboborinha), 
pepino, meloeiro, melancia, abóbora, morangueiro 
e feijão-verde
Suspensão Concentrada (SC) contendo 18 g/L ou 1,7% (p/p) de 
abamectina e 45 g/L ou 4,3% (p/p) de clorantraniliprol.

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

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Para evitar o desenvolvimento de resistências não apli-
car este ou outro produto que contenha na sua com-
posição inseticidas que atuem como modeladores dos 
recetores de rianodina (grupo 28 IRAC), mais que duas 
vezes seguidas. Alternar com produtos com diferentes 
modos de ação.
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓ-
GICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Nocivo por ingestão.
• Nocivo por inalação.
•  Pode afetar o sistema nervoso após exposição pro-

longada ou repetida.
•  Muito tóxico para os organismos aquáticos com efei-

tos duradouros.
•  Não respirar a nuvem de pulverização.
•  Não comer, beber ou fumar durante a utilização des-

te produto. 
•  Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem venti-

lados.
•  Recolher o produto derramado.
•  Eliminar o conteúdo e a embalagem em local ade-

quado à recolha de resíduos perigosos.
•  Contém 1,2-benzisothiazol-3-one. Pode provocar 

uma reação alérgica.
•  Ficha de segurança fornecida a pedido.
•  Não poluir a água com este produto ou com a sua 

embalagem.
•  Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar 

uma zona não pulverizada de 30 ou 20 metros em 
macieira, pereira e pessegueiro, conforme a aplica-
ção for cedo ou tardia. Sempre que possível, utilizar 
bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 90% 
de redução no arrastamento da calda pulverizada 
durante a aplicação do produto, podendo reduzir a 
zona não pulverizada para 15 e 10 metros, respetiva-
mente, em relação às águas de superfície. 

•  Perigoso para as abelhas. Para proteção das abe-
lhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar 
este produto durante a floração das culturas. Não 
utilizar este produto durante o período de presença 
das abelhas nos campos. Não aplicar este produto 
na presença de infestantes em floração.

•  Arejar as estufas tratadas até à secagem do pulveri-
zado antes de nelas voltar a entrar.

•  Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas es-
tes deverão usar luvas, camisa de mangas compri-
das, calças, meias e sapatos.

•  O aplicador deverá usar luvas e vestuário de prote-
ção impermeável durante a preparação da calda e 
aplicação do produto.

•  Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estra-
nhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

•  Após o tratamento lavar bem o material de prote-
ção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por 
dentro.

•  Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios 
solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Infor-
mação Antivenenos (CIAV). Telf: 800 250 250

1 Litro

Autorização de venda nº. 1118, 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 suscetíveis de 
variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que 
apenas nos responsabilizamos pelas características 
previstas na Lei.

Mod.: 111021
SU AGI Code: 44132

•  Perigoso para as abelhas. Para proteção das abe-
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PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Para evitar o desenvolvimento de resistências não apli-
car este ou outro produto que contenha na sua com-
posição inseticidas que atuem como modeladores dos 
recetores de rianodina (grupo 28 IRAC), mais que duas 
vezes seguidas. Alternar com produtos com diferentes 
modos de ação.
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓ-
GICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Nocivo por ingestão.
• Nocivo por inalação.
•  Pode afetar o sistema nervoso após exposição pro-

longada ou repetida.
•  Muito tóxico para os organismos aquáticos com efei-

tos duradouros.
•  Não respirar a nuvem de pulverização.
•  Não comer, beber ou fumar durante a utilização des-

te produto. 
•  Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem venti-

lados.
•  Recolher o produto derramado.
•  Eliminar o conteúdo e a embalagem em local ade-

quado à recolha de resíduos perigosos.
•  Contém 1,2-benzisothiazol-3-one. Pode provocar 

uma reação alérgica.
•  Ficha de segurança fornecida a pedido.
•  Não poluir a água com este produto ou com a sua 

embalagem.
•  Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar 

uma zona não pulverizada de 30 ou 20 metros em 
macieira, pereira e pessegueiro, conforme a aplica-
ção for cedo ou tardia. Sempre que possível, utilizar 
bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 90% 
de redução no arrastamento da calda pulverizada 
durante a aplicação do produto, podendo reduzir a 
zona não pulverizada para 15 e 10 metros, respetiva-
mente, em relação às águas de superfície. 

Inseticida foliar para controlo simultâneo de 
bichado ou lagartas-de-lepidópteros e ácaros 
ou lagartas-mineiras em macieira e pereira; e 
bichado, lagartas-de-lepidópteros e psila, lagartas-
mineiras ou ácaros em pereira; traça-oriental 
ou anársia e ácaros ou tripes em pessegueiro 
incluindo nectarina; lagartas-de-lepidópteros ou 
tuta e ácaros ou larvas-mineiras no tomateiro, 
pimenteiro, beringela, courgette (aboborinha), 
pepino, meloeiro, melancia, abóbora, morangueiro 
e feijão-verde
Suspensão Concentrada (SC) contendo 18 g/L ou 1,7% (p/p) de 
abamectina e 45 g/L ou 4,3% (p/p) de clorantraniliprol.

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

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Para evitar o desenvolvimento de resistências não apli-
car este ou outro produto que contenha na sua com-
posição inseticidas que atuem como modeladores dos 
recetores de rianodina (grupo 28 IRAC), mais que duas 
vezes seguidas. Alternar com produtos com diferentes 
modos de ação.
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓ-
GICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Nocivo por ingestão.
• Nocivo por inalação.
•  Pode afetar o sistema nervoso após exposição pro-

longada ou repetida.
•  Muito tóxico para os organismos aquáticos com efei-

tos duradouros.
•  Não respirar a nuvem de pulverização.
•  Não comer, beber ou fumar durante a utilização des-

te produto. 
•  Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem venti-

lados.
•  Recolher o produto derramado.
•  Eliminar o conteúdo e a embalagem em local ade-

quado à recolha de resíduos perigosos.
•  Contém 1,2-benzisothiazol-3-one. Pode provocar 

uma reação alérgica.
•  Ficha de segurança fornecida a pedido.
•  Não poluir a água com este produto ou com a sua 

embalagem.
•  Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar 

uma zona não pulverizada de 30 ou 20 metros em 
macieira, pereira e pessegueiro, conforme a aplica-
ção for cedo ou tardia. Sempre que possível, utilizar 
bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 90% 
de redução no arrastamento da calda pulverizada 
durante a aplicação do produto, podendo reduzir a 
zona não pulverizada para 15 e 10 metros, respetiva-
mente, em relação às águas de superfície. 

•  Perigoso para as abelhas. Para proteção das abe-
lhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar 
este produto durante a floração das culturas. Não 
utilizar este produto durante o período de presença 
das abelhas nos campos. Não aplicar este produto 
na presença de infestantes em floração.

•  Arejar as estufas tratadas até à secagem do pulveri-
zado antes de nelas voltar a entrar.

•  Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas es-
tes deverão usar luvas, camisa de mangas compri-
das, calças, meias e sapatos.

•  O aplicador deverá usar luvas e vestuário de prote-
ção impermeável durante a preparação da calda e 
aplicação do produto.

•  Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estra-
nhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

•  Após o tratamento lavar bem o material de prote-
ção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por 
dentro.

•  Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios 
solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Infor-
mação Antivenenos (CIAV). Telf: 800 250 250

1 Litro

Autorização de venda nº. 1118, 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 suscetíveis de 
variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que 
apenas nos responsabilizamos pelas características 
previstas na Lei.

Mod.: 111021
SU AGI Code: 44132
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O VOLIAM TARGO® é um inseticida foliar principalmente com ação de ingestão e alguma ação de contacto composto por duas substâncias ativas: o clorantraniliprol e a abamectina.
O clorantraniliprol, pertence ao grupo da diamidas, atua como modulador dos recetores de rianodina, originando um bloqueio permanente na movimentação das lagartas (IRAC MoA, Grupo 28). A abamectina pertence ao 
grupo das avermectinas, atuando no sistema nervoso, nos ativadores do canal de cloro (GABA) (IRAC MoA Grupo 6).
Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com HRAC:

GRUPO 6 INSETICIDA
O VOLIAM TARGO® é uma mistura de abamectina, indicada para controlo de ácaros, larvas-mineiras e psilas e de clorantraniliprol, específico para lepidópteros (bichado da fruta e lagartas-de-lepidópteros). Pelo que só deve 
aplicar o VOLIAM TARGO® quando estas pragas apareçam em simultâneo e a oportunidade de tratamento seja coincidente.
UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura Praga Concentração
(mL/hL) Observações Intervalo de

Segurança

Abóbora, Beringela,
Courgette (aboborinha),
Meloeiro, Melancia, Pepino
(estufa)

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites)
e Aranhiço-amarelo (Tetranychus urticae)

60-80 mL/hL
(máx.  800 mL/ha)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e larvas-mineiras).
Efetuar a primeira aplicação ao aparecimento das primeiras lagartas ou primeiros estragos nos frutos e/ou folhas, coincidindo com 
a presença de formas móveis de ácaros ou minas de larvas-mineiras 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.

3 dias

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites)
e Larvas-mineiras (Liriomyza sp.)

Pimenteiro
(estufa)

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites)
e Larvas-mineiras (Liriomyza sp.)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e larvas-mineiras).
Efetuar a primeira aplicação ao aparecimento das primeiras lagartas ou primeiros estragos nos frutos e/ou folhas, coincidindo com 
a presença de formas móveis de ácaros ou minas de larvas-mineiras 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.

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites)
e Aranhiço-amarelo (Tetranychus urticae)

Tomateiro  
(estufa)

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites, 
Autographa gamma)
Traça-do-tomateiro (Tuta absoluta) e Larvas-mineiras (Liriomyza sp.)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e larvas-mineiras).
Efetuar a primeira aplicação ao aparecimento das primeiras lagartas ou primeiros estragos nos frutos e/ou folhas, coincidindo com 
a presença de formas móveis de ácaros ou minas de larvas-mineiras 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.

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites, 
Autographa gamma)
Traça-do-tomateiro (Tuta absoluta) e Aranhiço-amarelo (Tetranychus urticae)

Feijão verde (estufa)

Lagartas-de-lepidópteros
(Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites)
e Larvas mineiras (Liriomyza sp.)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e larvas-mineiras).
Efetuar a primeira aplicação ao aparecimento das primeiras lagartas ou primeiros estragos nos frutos e/ou folhas, coincidindo com 
a presença de formas móveis de ácaros ou minas de larvas-mineiras 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.

3 dias

Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites)
e Aranhiço-amarelo (Tetranychus urticae)

Morangueiro
(estufa)

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Autographa gamma)
e Larvas mineiras (Liriomyza sp.)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e larvas-mineiras).
Efetuar a primeira aplicação ao aparecimento das primeiras lagartas ou primeiros estragos nos frutos e/ou folhas, coincidindo com 
a presença de formas móveis de ácaros ou minas de larvas-mineiras 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.

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Autographa gamma)
e Aranhiço-amarelo (Tetranychus urticae)
Ácaro-do-morangueiro (Phytonemus pallidus)

Macieira
Pereira

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

50-75 mL/hL
(máx. 750 mL/ha)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e lagartas-mineiras).
Efetuar a primeira aplicação ao pico da curva do vôo do bichado, ou de outras lagartas-de-lepidópteros, antes da eclosão das primeiras 
lagartas, coincidindo com a presença de formas móveis de ácaros ou minas de lagartas-mineiras 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. 

14 diasBichado da fruta (Cydia pomonella) e Mineira-em-círculo (Leucoptera malifoliella)
Mineira-sinuosa (Lyonetia clerkella)
Mineira-marmoreada (Phyllonorycter blancardella)
Mineira-em-placa (Phyllonorycter corylifoliella)
Lagarta-mineira-das-folhas-de-macieira (Stigmella malella)

Cultura Praga Concentração
(mL/hL) Observações Intervalo de

Segurança

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

50-75 mL/hL
(máx. 750 mL/ha)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e lagartas-mineiras ou psila).
Efetuar a primeira aplicação ao pico da curva do vôo do bichado, ou de outras lagartas-de-lepidópteros, antes da eclosão das 
primeiras lagartas, coincidindo com a presença de ovos amarelos/primeiras ninfas de psila ou de formas móveis de ácaros ou minas 
de lagartas-mineiras 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. 14 dias

Pessegueiro
Nectarina

Traça-oriental-do-pessegueiro (Grapholita molesta)
Anársia (Anarsia lineatella) e Aranhiço-vermelho (Panonychus ulmi)
Aranhiço-amarelo (Tetranychus urticae) 75 mL/hL

(máx. 750 mL/ha)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e tripes).
Efetuar a primeira aplicação ao aparecimento das primeiras lagartas ou primeiros estragos nos frutos e/ou folhas, coincidindo com 
a presença de formas móveis de ácaros ou tripes na cultura.
Máximo de 2 tratamentos, com 7 a 14 dias de intervalo se as aplicações forem consecutivas.

Traça-oriental-do-pessegueiro (Grapholita molesta)
Anársia (Anarsia lineatella) e Tripe-da-Califórnia (Frankliniella occidentalis)
Tripes (Taeniothrips sp.; Thrips sp.)

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Para evitar o desenvolvimento de resistências não aplicar este ou outro produto que contenha na sua composição inseticidas que atuem como modeladores dos recetores de rianodina (grupo 28 IRAC), mais que duas vezes 
seguidas. Alternar com produtos com diferentes modos de ação.
MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o 
volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.
MODO DE APLICAÇÃO
Para aplicação com barra de pulverização em 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 da calda. A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.
Para aplicação em culturas arbustivas e arbóreas: Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha 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 ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.
Volume de calda a utilizar: 1000 L/ha.
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Nocivo por ingestão. • Nocivo por inalação. • Pode afetar o sistema nervoso após exposição prolongada ou repetida. • Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
• Não respirar a nuvem de pulverização. • Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. • Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. • Recolher o produto 
derramado. • Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. • Contém 1,2-benzisothiazol-3-one. Pode provocar uma reação alérgica. • Ficha 
de segurança fornecida a pedido. • Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. • Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 
30 ou 20 metros em macieira, pereira e pessegueiro, conforme a aplicação for cedo ou tardia. Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 90% de redução 
no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, podendo reduzir a zona não pulverizada para 15 e 10 metros, respetivamente, em relação às águas de superfície. 
• Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas. Não utilizar este produto durante o 
período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração. • Arejar as estufas tratadas até à secagem do pulverizado antes de nelas 
voltar a entrar. • Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos. • O aplicador deverá usar luvas e 
vestuário de proteção impermeável durante a preparação da calda e aplicação do produto. • Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do 
pulverizado. • Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro. • Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telf: 800 250 250
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O VOLIAM TARGO® é um inseticida foliar principalmente com ação de ingestão e alguma ação de contacto composto por duas substâncias ativas: o clorantraniliprol e a abamectina.
O clorantraniliprol, pertence ao grupo da diamidas, atua como modulador dos recetores de rianodina, originando um bloqueio permanente na movimentação das lagartas (IRAC MoA, Grupo 28). A abamectina pertence ao 
grupo das avermectinas, atuando no sistema nervoso, nos ativadores do canal de cloro (GABA) (IRAC MoA Grupo 6).
Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com HRAC:

GRUPO 6 INSETICIDA
O VOLIAM TARGO® é uma mistura de abamectina, indicada para controlo de ácaros, larvas-mineiras e psilas e de clorantraniliprol, específico para lepidópteros (bichado da fruta e lagartas-de-lepidópteros). Pelo que só deve 
aplicar o VOLIAM TARGO® quando estas pragas apareçam em simultâneo e a oportunidade de tratamento seja coincidente.
UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura Praga Concentração
(mL/hL) Observações Intervalo de

Segurança

Abóbora, Beringela,
Courgette (aboborinha),
Meloeiro, Melancia, Pepino
(estufa)

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites)
e Aranhiço-amarelo (Tetranychus urticae)

60-80 mL/hL
(máx.  800 mL/ha)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e larvas-mineiras).
Efetuar a primeira aplicação ao aparecimento das primeiras lagartas ou primeiros estragos nos frutos e/ou folhas, coincidindo com 
a presença de formas móveis de ácaros ou minas de larvas-mineiras 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.

3 dias

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites)
e Larvas-mineiras (Liriomyza sp.)

Pimenteiro
(estufa)

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites)
e Larvas-mineiras (Liriomyza sp.)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e larvas-mineiras).
Efetuar a primeira aplicação ao aparecimento das primeiras lagartas ou primeiros estragos nos frutos e/ou folhas, coincidindo com 
a presença de formas móveis de ácaros ou minas de larvas-mineiras 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.

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites)
e Aranhiço-amarelo (Tetranychus urticae)

Tomateiro  
(estufa)

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites, 
Autographa gamma)
Traça-do-tomateiro (Tuta absoluta) e Larvas-mineiras (Liriomyza sp.)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e larvas-mineiras).
Efetuar a primeira aplicação ao aparecimento das primeiras lagartas ou primeiros estragos nos frutos e/ou folhas, coincidindo com 
a presença de formas móveis de ácaros ou minas de larvas-mineiras 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.

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites, 
Autographa gamma)
Traça-do-tomateiro (Tuta absoluta) e Aranhiço-amarelo (Tetranychus urticae)

Feijão verde (estufa)

Lagartas-de-lepidópteros
(Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites)
e Larvas mineiras (Liriomyza sp.)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e larvas-mineiras).
Efetuar a primeira aplicação ao aparecimento das primeiras lagartas ou primeiros estragos nos frutos e/ou folhas, coincidindo com 
a presença de formas móveis de ácaros ou minas de larvas-mineiras 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.

3 dias

Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites)
e Aranhiço-amarelo (Tetranychus urticae)

Morangueiro
(estufa)

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Autographa gamma)
e Larvas mineiras (Liriomyza sp.)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e larvas-mineiras).
Efetuar a primeira aplicação ao aparecimento das primeiras lagartas ou primeiros estragos nos frutos e/ou folhas, coincidindo com 
a presença de formas móveis de ácaros ou minas de larvas-mineiras 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.

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
Lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Autographa gamma)
e Aranhiço-amarelo (Tetranychus urticae)
Ácaro-do-morangueiro (Phytonemus pallidus)

Macieira
Pereira

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

50-75 mL/hL
(máx. 750 mL/ha)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e lagartas-mineiras).
Efetuar a primeira aplicação ao pico da curva do vôo do bichado, ou de outras lagartas-de-lepidópteros, antes da eclosão das primeiras 
lagartas, coincidindo com a presença de formas móveis de ácaros ou minas de lagartas-mineiras 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. 

14 diasBichado da fruta (Cydia pomonella) e Mineira-em-círculo (Leucoptera malifoliella)
Mineira-sinuosa (Lyonetia clerkella)
Mineira-marmoreada (Phyllonorycter blancardella)
Mineira-em-placa (Phyllonorycter corylifoliella)
Lagarta-mineira-das-folhas-de-macieira (Stigmella malella)

Cultura Praga Concentração
(mL/hL) Observações Intervalo de

Segurança

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

50-75 mL/hL
(máx. 750 mL/ha)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e lagartas-mineiras ou psila).
Efetuar a primeira aplicação ao pico da curva do vôo do bichado, ou de outras lagartas-de-lepidópteros, antes da eclosão das 
primeiras lagartas, coincidindo com a presença de ovos amarelos/primeiras ninfas de psila ou de formas móveis de ácaros ou minas 
de lagartas-mineiras 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. 14 dias

Pessegueiro
Nectarina

Traça-oriental-do-pessegueiro (Grapholita molesta)
Anársia (Anarsia lineatella) e Aranhiço-vermelho (Panonychus ulmi)
Aranhiço-amarelo (Tetranychus urticae) 75 mL/hL

(máx. 750 mL/ha)

Utilizar este produto apenas, e só, quando se pretende controlar em simultâneo os dois grupos de inimigos (Lagartas-de-lepidópteros 
e ácaros ou lagartas-de-lepidópteros e tripes).
Efetuar a primeira aplicação ao aparecimento das primeiras lagartas ou primeiros estragos nos frutos e/ou folhas, coincidindo com 
a presença de formas móveis de ácaros ou tripes na cultura.
Máximo de 2 tratamentos, com 7 a 14 dias de intervalo se as aplicações forem consecutivas.

Traça-oriental-do-pessegueiro (Grapholita molesta)
Anársia (Anarsia lineatella) e Tripe-da-Califórnia (Frankliniella occidentalis)
Tripes (Taeniothrips sp.; Thrips sp.)

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Para evitar o desenvolvimento de resistências não aplicar este ou outro produto que contenha na sua composição inseticidas que atuem como modeladores dos recetores de rianodina (grupo 28 IRAC), mais que duas vezes 
seguidas. Alternar com produtos com diferentes modos de ação.
MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o 
volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.
MODO DE APLICAÇÃO
Para aplicação com barra de pulverização em 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 da calda. A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.
Para aplicação em culturas arbustivas e arbóreas: Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha 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 ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.
Volume de calda a utilizar: 1000 L/ha.
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Nocivo por ingestão. • Nocivo por inalação. • Pode afetar o sistema nervoso após exposição prolongada ou repetida. • Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
• Não respirar a nuvem de pulverização. • Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. • Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. • Recolher o produto 
derramado. • Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. • Contém 1,2-benzisothiazol-3-one. Pode provocar uma reação alérgica. • Ficha 
de segurança fornecida a pedido. • Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. • Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 
30 ou 20 metros em macieira, pereira e pessegueiro, conforme a aplicação for cedo ou tardia. Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 90% de redução 
no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, podendo reduzir a zona não pulverizada para 15 e 10 metros, respetivamente, em relação às águas de superfície. 
• Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas. Não utilizar este produto durante o 
período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração. • Arejar as estufas tratadas até à secagem do pulverizado antes de nelas 
voltar a entrar. • Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos. • O aplicador deverá usar luvas e 
vestuário de proteção impermeável durante a preparação da calda e aplicação do produto. • Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do 
pulverizado. • Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro. • Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

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