
66 LUQSA

COMPOSIÇÃO
Óleo de parafi na 83% p/v (830 g/l).
Concentrado para emulsão (EC).

UTILIZAÇÕES
LUQSOL-98 é um óleo mineral com um elevado efeito inseticida. É efi caz contra todo o tipo de cochonilhas, pulgões, mosca branca e 
aranhiço vermelho que afetam diversas culturas. A sua ação é por contacto. A aplicação do produto sobre o corpo do inseto cria uma película 
fi na de óleo, que provoca a asfi xia do inseto por obstrução dos espiráculos ou orifícios respiratórios.

APLICAÇÕES AUTORIZADAS
Cerejeira: contra pulgões.
Prunóideas e pomóideas: contra cochonilhas.
Citrinos: contra cochonilhas e mosca branca.
Olival: contra cochonilhas (só no verão).
Ornamentais lenhosas: contra cochonilhas.
Bananeira: contra cochonilhas, pulgões, mosca branca e aranhiço vermelho.

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Em pulverização à pressão normal, aplicar as seguintes doses:
Fruteiras: de 0,75% a 1% (de 750 cc a 1 litro por cada 100 litros de água).
Nas outras utilizações autorizadas: de 1% a 1,5% (de 1 litro a 1,5 litros por cada 100 litros de água).
Em citrinos: tratar antes da mudança de coloração dos frutos. 
Em oliveira: tratar no verão.
Molhar bem as árvores e as plantas tratadas.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Não aplicar o produto até passados 40 dias após a realização de um tratamento com enxofre, nem quando houver previsão de geadas, nem 
em dias extremamente quentes e secos.
Após a aplicação de captana ou folpete, deve-se deixar passar 21 dias antes de realizar a aplicação de LUQSOL-98. O óleo mineral 
(Luqsol-98) não deve ser misturado com os produtos citados (captana e folpete) nem com fertilizantes foliares e corretores de carências.
Devem ser tomadas as precauções necessárias para evitar fi totoxicidades em plantas herbáceas e fruteiras, nomeadamente em prunóideas. 
Não deve ser aplicado na fl oração nem com rebentos tenros.  

NÚMERO DE REGISTO
11.485
Inseticida utilizável em produção biológica de acordo com o RCE 834/2007.
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