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1990-084 Lisboa - Portugal
www.syngenta.pt
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Formulação / Composição:
Mistura de suspensão de cápsulas (ZC) contendo
15 g/L ou 1,46% (p/p) de lambda-cialotrina e
suspensão concentrada contendo 30 g/L ou
2,91% (p/p) de tiametoxame. Contém o formulante
”1,2-benzisotiazol-3 (2H) –ona”.

Elevada eficácia,
confiança e flexibilidade

Embalagens: 1 Litro.

Insecticida sistémico com acção de contacto e de ingestão.

Modo de Acção
O Eforia® é um insecticida foliar com acção de contacto
e ingestão composto por duas substâncias activas: a
lambda-cialotrina, que pertence ao grupo dos piretróides e o
tiametoxame, que pertence ao grupo dos neonicotinóides.
A lambda-cialotrina actua na modulação dos canais de
sódio (Na+) presentes no sistema nervoso das pragas, o que
lhes confere um rápido efeito de choque. Actua sobre ovos,
larvas e adultos. Possui uma acção repulsiva que evita a
reinfestação de insectos após a aplicação.
O tiametoxame actua também no sistema nervoso dos
insectos (antagonista dos receptores nicotínicos da
acetilcolina), mas com um ponto de acção diferente dos
piretróides. É rapidamente absorvido pelos tecidos verdes
e translocado pelo xilema – sistemia ascendente. Controla
partes da planta não tratadas e novos crescimentos.

Finalidades / Condições de aplicação
Cultura

Praga

Alface e semelhantes:
Alface-de-Cordeiro,
Chicória, Agrião-mouro,
Agrião-de-sequeiro,
Rúcula
(ar livre)

(Acyrthosiphon lactucae;
Aulacorthum solan;
Macrosiphum scariolae;
Myzus persicae;
Nazonovia ribisnigri)

Canal de sódio
Lambda-cialotrina
Tecnologia Zeon

Pré-sinapse

Pós-sinapse

(Pieris brassicae;
Helicoverpa armigera;
Spodoptera exigua;
Spodoptera littoralis)

1 DAT

3 DAT

7 DAT

10 DAT

14 DAT

21 DAT

28 DAT

• Controlo de todos os estados das pragas: ovos, larvas e
adultos.
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• Rápida acção de choque e prolongada protecção: por
contacto, ingestão e repelencia.
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1-1.25l/ha

Aplicar no início da infestação. Utilizar a dose
mais elevada em situações de alta pressão da
praga. As aplicações podem realizar-se durante
todo o ciclo cultural, com ínicio nas 4 folhas
verdadeiras até á colheita. Não realizar mais de 2
aplicações por ciclo cultural com este produto, ou
com outros com os mesmos modos de acção.

Tomateiro
(ar livre)

(Helicoverpa armigera)

Mosca branca

3

100ml/hl

Aplicar apenas após a floração, no início da
infestação, não ultrapassando 2L de produto por
hectare. Juntar óleo de Verão a 0.25%. Não realizar mais de 2 aplicações por ciclo cultural com
este produto, ou com outros com os mesmos
modos de acção.

28

1-1.25l/ha

Aplicar apenas após a época de floração, no
início da infestação. Utilizar a dose mais elevada
em situações de alta pressão da praga. As
aplicações podem realizar-se durante todo o ciclo
cultural, com ínicio nas 2 e 4 folhas verdadeiras,
até á colheita. Não realizar mais de 2 aplicações
por ciclo cultural com este produto, ou com
outros com os mesmos modos de acção.

(Trialeurodes vaporariorum)

• Controlo de multiplas pragas: Amplo espectro de eficácia.

70
60

ões

Lagartas

Citrinos:
Laranjeiras, Limoeiros,
Mandarinas

Afídeos

(Aphis sp; Myzus persicae)

Afídeos

80
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1l/ha

Aplicar no início da infestação. As aplicações
podem realizar-se durante todo o ciclo cultural,
com ínicio nas 2 folhas verdadeiras até á colheita.
Não realizar mais de 2 aplicações por ciclo
cultural com este produto, ou com outros com os
mesmos modos de acção.

Courgette
(ar livre)
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1 l/ha

Distribuição sistémica do Tiametoxame
A imagem mostra a distribuição do tiametoxame após aplicação
numa folha.

ata

Standard

• Dupla protecção da planta: por cobertura externa e protecção
sistémica interna.
• Duplo modo de acção: para aumentar eficacia e evitar
resistências.

Intervalo de
Segurança
(dias)

Aplicar no início da infestação. As aplicações
podem realizar-se durante todo o ciclo cultural,
com ínicio nas 2 folhas verdadeiras. Não realizar
mais de 2 aplicações por ciclo cultural com este
produto, ou com outros com os mesmos modos
de acção.

Receptor de Acetilcolina
Tiametoxame

Esquema da sinapse neuronal do insecto onde os impulsos eléctricos
são transmitidos de uma célula (pré-sinapse) para outra (pós-sinapse).

Recomendações

Afídeos
Couve-brócolo
(ar livre)

Fenda Sinaptica

Média de 8 ensaios realizados em Portugal e Espanha

Pulg

Afídeos

(Aphis sp; Myzus persicae;
Brevicoryne brassicae)

Eficácia do Eforia em Hortícolas

co
Bró

Dose (l/ha)
Concentração (ml/hl)

(Aphis sp; Myzus persicae)

Melancia
(ar livre)

Batateira

Escaravelho

(Leptinotarsa decemlineata)

0.75l/ha

Aplicar no início do aparecimento das larvas. As
aplicações podem realizar-se durante todo o ciclo
cultural. Não realizar mais de 2 aplicações por
ciclo cultural com este produto, ou com outros
com os mesmos modos de acção.

7

3

7

Perigoso para as abelhas. Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto desde 5 dias antes da floração das culturas e até ao final desta, nem aplicar o produto na presença de infestantes em floração. Não aplicar durante os períodos de presença de abelhas no campo.

