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35 mL / 200 mL / 1  / 5 L / 20 L 

 
Formulação: Concentrado para emulsão com 480 g/l ou 44% (p/p) de clorpirifos 
Grupo químico: Organofosforado    
APV: 3322 
 
Classificação DPD: Classificação CLP: ATENÇÃO 
Nocivo; Perigoso para o ambiente  

 

Classificação ADR: UN 3018 
Documento de Transporte - UN 3018, PESTICIDA 
ORGANOFOSFORADO LÍQUIDO, TÓXICO, (Contém Substância 
clorpirifos), 6,1, III, 2 (E) 

 
 
Características 
O Risban 48 EC é um insecticida que actua por contacto, ingestão e fumigação que apresenta largo espectro de 
acção, elevado poder de choque e boa persistência. 
 
 
Condições de Aplicação 

CULTURA PRAGA CONCENTRAÇÃO APLICAÇÃO IS 

VIDEIRA 

Piral (Sparganothis 

pilleriana) 150 ml/hl 

Tratar ao aparecimento da praga. Não aplicar 

durante a floração da cultura. Realizar no máximo 

2 aplicações por ciclo cultural, com intervalo de 14 

dias. Volume de calda: 200 a 500 L/ha. 

21 dias 

Cochonilhas 150 ml/hl 

Tratamento de Inverno: tratar durante o repouso 

vegetativo, adicionando 1,5 L/hl de óleo de Verão 

(óleo parafínico). Tratamento de Primavera: 

aplicar após a eclosão das ninfas, molhando bem 

as folhas. Não aplicar durante a floração. 

Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural, 

com intervalo de 14 dias. 

Volume de calda: 200 a 500 L/ha. 
 

Cicadela (Empoasca 

vitis) 75 ml/hl 

Efetuar as aplicações, depois da floração em julho 

a agosto quando em 100 folhas observadas ao 

acaso forem encontradas 50 larvas. Realizar no 

máximo 2 aplicações por ciclo cultural, com 

intervalo de 14 dias. 

Volume de calda: 500 a 1000 L/ha. 
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CULTURA PRAGA CONCENTRAÇÃO APLICAÇÃO IS 

Tangerineira, 
Clementinas e 

Mandarinas 

Cochonilhas 150-200 ml/hl 

Efetuar os tratamentos às formas juvenis da 

praga (ao pico da eclosão das ninfas). Não 

aplicar durante a floração da cultura. Realizar 

no máximo 2 aplicações por ciclo cultural, com 

intervalo mínimo de 60 dias. 

Volume de calda: 1000 a 2000 L/ha. 
 

21 dias 

 
 
 
LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
clorpirifos –0,3 em citrinos, exceto limão (0,2) e mandarinas (2). 

 
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.  

  

 

  


