
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

Envidor  

 

 

Acaricida de contacto contra ácaros tetraniquídeos e eriofídeos, em pomóideas, 

prunóideas, citrinos e videira. 

 
 

Formulação/Composição 

Suspensão concentrada (SC) contendo 240 g/L ou 22,2% (p/p) de espirodiclofena 

 

O Envidor é um acaricida com base em espirodiclofena, derivado dos ácidos tetrónico e 

tetramico, atuando nos processos metabólicos como inibidor da carboxilase da 

acetilcolinesterase na síntese dos lípidos (IRAC MoA 23). 

Atua por contacto sobre os diversos estádios de desenvolvimento dos ácaros. Revela 

ação ovicida e provoca a redução de fecundidade das fêmeas adultas. 

 

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES/DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Aplicar a dose de 0,3-0,4 L/ha ou a concentração de 30-40 mL/100 L de água, para um 

Volume de Calda de 1000 L/ha. 

➢ Laranjeira e Mandarina contra ácaros tetraniquídeos: aranhiço amarelo 

(Tetranychus urticae) e aranhiço vermelho dos citrinos (Panonychus citri). Ao 

aparecimento das formas móveis dos ácaros, só após a floração e até à colheita.  

➢ Macieira e Pereira contra ácaros eriofídeos (Aculus schlechtendali) e ácaros 

tetraniquídeos: aranhiço amarelo (Tetranychus urticae) e aranhiço vermelho 

(Panonychus ulmi). Ao aparecimento das formas móveis dos ácaros. Desde a 

emergência da inflorescência até antes de se iniciar a floração ou após a floração, 

desde o inicio do desenvolvimento do fruto até a colheita. 

➢ Ameixeira, Damasqueiro, Nectarina e Pessegueiro: contra ácaros 

tetraniquídeos: aranhiço amarelo (Tetranychus urticae) e aranhiço vermelho 

(Panonychus ulmi). Ao aparecimento das formas móveis dos ácaros, só após a 

floração e até à colheita.  

 

 



 

 

 

➢ Videira (uva de mesa e uva de vinho): contra o aranhiço amarelo (Tetranychus 

urticae) e ácaros eriofídeos: acariose da vinha (Calepitrimerus vitis) e erinose da 

videira (Colomerus vitis). Aplicar ao aparecimento das formas móveis dos ácaros. 

Desde o abrolhamento até antes de se iniciar a floração ou após o fim da floração 

até amadurecimento do bago. 

Intervalo de Segurança: 14 dias (em todas as culturas) 

Durante o período vegetativo realizar 1 única aplicação. Não aplicar durante a 

floração. 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

Em caso de reinfestação utilizar um acaricida específico com diferente modo de ação. 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

Na preparação da calda, deitar metade do volume de água adequado para a pulverização 

prevista. Agitar o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade 

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

contínua.  

MODO DE APLICAÇÃO 

Calibrar corretamente o equipamento para o volume de calda gasto por ha, de acordo 

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

entrelinhas), com especial cuidado na uniformidade de distribuição da calda. 

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

respeitando as concentrações/doses indicadas. 

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas, aplicar a calda à concentração 

indicada. Em pleno desenvolvimento, adicionar a quantidade de produto 

proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha pelo pulverizador, de forma a 

respeitar a dose. 

 
 



 

 

 

 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 
 
 
 
 

         PERIGO  

Contém 1.2-benzisotiazol-3(2H)-ona. 

Pode provocar uma reação alérgica cutânea. 

Pode provocar cancro. 

Suspeito de afetar a fertilidade. 

Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. 

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Pedir instruções específicas antes da utilização. 

Não manuseie o produto, antes de ter lido e percebido todas as precauções de 

segurança. 

Não respirar a nuvem de pulverização. 

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

Usar luvas de proteção e vestuário de proteção. 

EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 

Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. 

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de voltar a usar. 

Armazenar em local fechado à chave. 

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. 

Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada em 

relação às zonas circunvizinhas de 20 metros em citrinos, pomóideas e prunóideas e de 

10 metros em vinha. 

Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação 

às águas de superfície: de 30 metros em pomóideas e prunóideas, de 15 metros em 

citrinos e de 10 metros em vinha. Quando forem utilizados bicos anti-deriva que reduzam, 

pelo menos, 50% ou 75% do arrastamento da calda do produto, pode-se reduzir essa 

zona não pulverizada: 20 metros ou 15 metros, respetivamente, em pomóideas e 

prunóideas, para 10 metros ou 5 metros, respetivamente, em citrinos e para 5 metros em 

vinha. 

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

aplicar este produto durante a floração das culturas. Não aplicar este produto na 

presença de infestantes em floração. Não aplicar em limoeiros. 

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação AntiVenenos.  

Tel.: 800 250 250. 

Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas após a aplicação, estes deverão usar 

luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas. 

O aplicador deverá usar: luvas, vestuário de proteção e botas de borracha durante a 

preparação da calda e a aplicação do produto. 



 

 

 

Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas 

até à secagem do pulverizado. 

Após o tratamento, lavar bem o material de proteção e os objetos contaminados, tendo 

especial cuidado em lavar as luvas por dentro. 

FT: 20420 

  
 

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura 

atenta do rótulo da embalagem. 
 


