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Grãos mais seguros e protegidos 

• Possui Largo espectro de ação.

• Inseticida de contato e ingestão do grupo dos piretróides
sintéticos de 3ª geração.

• Eficácia no controle das principais pragas de grãos
armazenados.

• Opção de uso na rotação de inseticidas para o tratamento
preventivo de grãos armazenados.

Triller® EC é um inseticida piretróide com ação de contato e ingestão, 
recomendado para o controle de pragas de grãos armazenados nas culturas 
de arroz, cevada, feijão, milho e trigo. 

Registro no MAPA: Nº 1610 

Nome Comum: Bifentrina (Bifenthrin) 

Concentração de Ingrediente Ativo: 100 g/L (10 % m/v) 

Formulação: Concentrado Emulsionável (EC) 

Grupo Químico: Piretróide 

Classe: Inseticida 

Modo de Ação: Contato e ingestão 

Classificação toxicológica: Categoria 4 - Produto pouco 

tóxico 

Apresentação: Bombona de 5 litros 

ADAMA 

Rhyzopertho dominica 
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Triller Ec 

Sitophilus zeamais 
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RECOMENDAÇÕES DE USO 

CULTURAS PRAGA DOSE ÉPOCA DE APLICACÃO 

Gorgulho 

ARROZ 
(Sitophilus zeamais) 

Besouro 
(Rhyzopertho dominica) 

CEVADA 
Besouro 

(Rhyzopertha dominica) 

FEIJÃO 
Caruncho 

(Acanthoscelides obtectus) O tratamento preventivo dos grãos a granel 

Gorgulho 4 ml / tonelada deve ser feito por ocasião do carregamento 

(Sitophilus zeamais) 
dos silos graneleiros. 

MILHO 
Besouro 

(Rhyzopertha dominica) 

Gorgulho 
(Sitophilus zeamais) 

TRIGO 
Besouro 

\... 
(Rhyzopertha dominica) 

� 

MODO DE APLICAÇÃO 

Triller® EC deve ser aplicado sobre os grãos, no momento do carregamento do armazém, na correia transportadora, e homogeneizá-los, de forma que todo grão receba o 
inseticida. Recomenda-se utilizar para a pulverização, três ou cinco bicos, sobre a correia transportadora, no túnel ou na passarela. Em correia transportadora, recomenda-se 
também instalar tombadores para que os grãos sejam misturados quando estiverem passando sob a barra de pulverização. Durante este processo, devem ser verificadas a vazão 
dos bicos e a da correia transportadora. Recomenda-se diluir a dosagem de Triller® EC em 1,0 a 2,0 litros de calda por tonelada, a ser pulverizada sobre os grãos. 
Fazer a diluição de Triller® EC em água e pulverizar uniformemente sobre os grãos antes do armazenamento. Diluir a dosagem do inseticida em 1,0 a 2,0 litros de calda por 
tonelada de grãos. Intervalo de segurança: 30 dias. 

Devido à modalidade de tratamento preventivo para controle de pragas de grãos armazenados, por ocasião do carregamento dos silos, não há intervalo de reentrada. 

ADVERTÊNCIAS 
PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE. 

Esse produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita ou faça-o a 
quem não souber ler. Aplique somente as doses recomendadas. Mantenha afastadas das áreas de aplicação, crianças, pessoas desprotegidas e animais domésticos. Não coma, 
não beba e não fume durante o manuseio do produto. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. 
Informe-se sobre o Manejo Integrado de Pragas {MIP). Primeiros Socorros e demais informações, vide o rótulo, bula e a receita. Evite a contaminação ambiental, preserve a 
natureza. Não lave as embalagens ou equipamentos em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Não reutilize as embalagens vazias. Descarte corretamente as embalagens e 
restos ou sobras de produtos. Periculosidade ambiental e demais informações, vide o rótulo, a bula e a embalagem. 

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO E SIGA CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES RECEBIDAS. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO. 

TELEFONES DE EMERGÊNCIA 
Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos Telefones de Emergência. PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS: 
Disque-Intoxicação: 0800-722-6001 Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica: RENACIAT ANVISA/MS. ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: 0800-014-1149 

PRODUTO REGISTRADO PELA AOAMA BRASIL S/ A. 
DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA: B E O U IS A

A Company of Degesch Group 

BEQUISA - A Company of Degesch Group 
Av. Antônio Bernardo, 3950 - Parque Industrial Imigrantes 
CEP: 11349-380 - São Vicente - SP - Brasil 
Tel.: (13) 3565-1212 / 3565-1208 
faleconosco@bequisa.com 
www.bequisa.com.br 
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