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Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre o rótulo e a informação relativa antes de o utilizar.
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O AMPLIGO® é um inseticida
para aplicação foliar, formulado
com:
Suspensão concentrada que
contém 10 % (p/v) de
clorantraniliprol (diamida
antranílica)
Suspensão de cápsulas com 5
% (p/v) de lambda-cialotrina
(piretróides).
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RECOMENDAÇÕES DE USO
CULTURAS

PRAGAS
Traça

Batata

(Phthorimaea operculella)

Escaravelho

DOSE

OBSERVAÇÕES

300
ml/ha

Máximo 2 aplicações;
se necessário repetir
a aplicação 8-10 dias
depois.

(Leptinotarsa
decemlineata)

Testemunha: % Área foliar atacada

% Eficácia sobre
Escaravelho da Batateira

100

Testemunha: % de tubérculos atacados

AMPLIGO EM BATATA

AMPLIGO controla as pragas mais
prejudiciais para a cultura da
batata, o escaravelho e a traça.
Devido ao modo de acção duplo,
controlo efectivo em todos os
estadios e efeito prolongado,
proporciona um controlo normalmente superior às melhores
referências do mercado.

% Eficácia sobre
Traça da Batata

Atua por contato e ingestão, com um
excelente efeito de choque e rapidez
de ação. Tem um amplo espectro de
ação contra vários tipos de
lepidópteros e afídeos.
A sua formulação ZC confere uma
adequada resistência às lavagens por
chuva ou intervalos de temperatura
extremas, proporcionando sempre
uma eficácia superior e ao conter
duas substâncias ativas com dois
modos de ação diferentes proporciona
um controlo de todos os estadios de
desenvolvimento dos lepidópteros,
uma maior persistência de ação, um
controlo superior dos vários momentos
da curva de voo e um bom perfil
anti-resistências.

Aplicar Actara/Eforia para controlo de
escaravelho na primeira metade do
ciclo e AMPLIGO® na segunda metade
do ciclo para reduzir sobretudo a
última geração de traça da batata, uma
vez que há que evitar as oviposições
das traças nos tubérculos, que no
final do ciclo começam a aflorar à
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superfície, sobretudo em solos argilosos.
A última aplicação deve ter como objectivo
a protecção dos tuberculos, evitando que
as traças façam a oviposição, levando as
batatas contaminadas sem danos
visivéis para os armazéns onde se dão os
fortes ataques desta praga.

TUBERIZAÇÃO

PRÉ-COLHEITA

