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                                  KRAFT ADVANCE 
                                                              1 L / 5 L 

 
 
FORMULAÇÃO ESTABILIZADA 
 
Formulação: Emulsão óleo em água com 18 g/L ou 1,78% (p/p) de abamectina 
Grupo químico: Avermectina 
APV: 3984 
 
Classificação DPD: Classificação CLP: ATENÇÃO 
Nocivo; Perigoso para o ambiente  

 

Classificação ADR: UN 3082 
Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO 
PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém 
Substância activa), 9, III, 3 (E) 

 
Características 
Insecticida e Acaricida com amplo espectro de acção, o Kraft Advance é um produto de origem natural com modo 
de acção original sobre todos os estados móveis. 
Penetrante com actividade translaminar, formando uma reserva efectiva no interior das folhas. 
Eficaz sobre ácaros resistentes aos acaricidas e insecticidas tradicionais: piretróides, carbamatos e 
organofosforados. Excelente selectividade para as culturas e elevada persistência de acção.  
 
Condições de Aplicação 

CULTURA PRAGA DOSE APLICAÇÃO IS 

MACIEIRA 

Ácaros eriofídeos 
(Aculus 

schlechtendali) e 
aranhiço vermelho 
(Panonychus ulmi) 

75 ml de KRAFT 
ADVANCE + 250 

ml/hl de um produto 
contendo 80% de 

Óleo de Verão. 

Efectuar as aplicações após a queda das pétalas, 
assim que existirem 2 a 3 formas móveis por folha 
(em média). Não efectuar tratamentos 
consecutivos nem mais do que 2 aplicações por 
ano. 

14 dias 

PEREIRA Psila (Psilla piri) 

75 ml de KRAFT 
ADVANCE + 250 

ml/hl de um produto 
contendo 80% de 

Óleo de Verão. 

Aplicar ao aparecimento da praga, após a queda 
das pétalas. Repetir em caso de necessidade. Para 
evitar o aparecimento de resistências, não 
efectuar aplicações consecutivas e realizar apenas 
2 tratamentos por ano. 

14 dias 

CITRINOS 

Mineira das folhas 
dos rebentos dos 

citrinos 
(Phyllocnistis 

citrella) 

 40 ml de KRAFT 
ADVANCE + 250 

ml/hl de um produto 
contendo 80% de 

Óleo de Verão. 

Aplicar aos primeiros sinais de ataque nas folhas 
dos rebentos novos em crescimento. Dirigir a 
pulverização para os rebentos com folhas jovens, 
molhando bem as folhas ainda em 
desenvolvimento. Realizar no máximo 3 
tratamentos, com intervalos de 14 dias. 

7 dias 

TOMATEIRO 
Larva mineira 

(Liriomyza spp.) 
60 ml/hl 

Aplicar ao aparecimento das primeiras minas nas 
folhas. Repetir em caso de necessidade. Para 
evitar o aparecimento de resistências, não aplicar 
o KRAFT ADVANCE consecutivamente mais de 2 
vezes, ou não realizar mais de 4 tratamentos 
durante o ciclo da cultura. 

3 dias 

 



 ® Marca Registada CHEMINOVA A/S                                                                                                                  KRAFT ADVANCE – V1 

 
 
 

CULTURA PRAGA DOSE APLICAÇÃO IS 

MORANGUEIRO 

Ácaros (Phytonemus 
pallidus, Tetranychina 

harti, Tetranychus 
cinnabarinus, 
Tetranychus 
turkestani e 

Brevipalpus obovatus) 

80 - 100 ml/hl 

No caso dos ácaros tetraniquídeos, realizar a 1ª 
aplicação quando se encontram menos de 5 
formas móveis por folíolo. Para os restantes 
ácaros, tratar ao aparecimento dos sintomas. Para 
evitar o aparecimento de resistências, não 
efectuar mais de 2 aplicações consecutivas, nem 
mais de 4 ao longo do ciclo vegetativo da cultura. 

3 dias 

ROSEIRAS, 
CRISÂNTEMOS, 
CRAVEIROS e 
ORQUÍDEAS 

Ácaros tetraniquídeos 25 - 50 ml/hl 

Aplicar ao aparecimento ou em presença das 
primeiras formas móveis da praga. Para evitar o 
aparecimento de resistências não efectuar mais 
de 2 aplicações consecutivas, nem mais de 4 por 
ano. 

_ 

CRISÂNTEMOS, 
GERBERAS e 
GIPSOFILAS 

Larva mineira 
(Liriomyza spp.) 

25 - 50 ml/hl 

Aplicar ao aparecimento das primeiras minas nas 
folhas. Repetir em caso de necessidade. Para 
evitar o aparecimento de resistências, não 
efectuar mais que 2 aplicações consecutivas, nem 
mais de 4 aplicações por ano. 

_ 

 
 
LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
abamectina  – 0,02 em tomate; 0,01 em maçã, pêra e citrinos; 0,1 em morango. 

 
 
Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecção Integrada emitidas pela 
DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.  

  

 

  


