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A CONFIANÇA
que a sua cultura agradece,

no controlo das lagartas do Milho.
Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre o rótulo e a informação relativa antes de o utilizar.

Syngenta Crop Protection Lda. Av. D. João II - Torre Fernão Magalhães,
Nº 43 - Piso 11 Parque das Nações, 1990-084 LISBOA
Telf.: 217 943 200 � Fax.: 217 943 230 � www.syngenta.pt
contacto.portugal@syngenta.com � N.º Azul: 808 200 010
® 2017 Syngenta. Todos os direitos reservados.
™ ou ® são marcas comerciais de uma companhia do Grupo Syngenta.

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).

EFICÁCIA DE ENSAIOS
DE CAMPO
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AMPLIGO devido à excelente
proteção contra as lagartas do
milho reduz substancialmente os
níveis de microtoxinas provocadas sobretudo por Fusarium.
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RECOMENDAÇÕES DE USO
CULTURAS
Milho e
Milho Doce

PRAGAS

DOSE

Piral do milho
(Ostrinia nubilalis)

Sesâmia

(Sesamia nonagrioides)

300
ml/ha

H. armigera

Testemunha: % maçarocas atacadas por parcela

AMPLIGO EM MILHO

AMPLIGO controla as lagartas
mais prejudiciais para a cultura do
milho, a broca, a piral e a lagarta do
tomate. Devido ao modo de ação
duplo, controlo efetivo em todos os
estadios e efeito prolongado,
proporciona um controlo normalmente superior às melhores
referências do mercado.

6000

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.

(2 ensaios 2010 em França) (ppm)

Níveis de Micotoxinas
em milho

AMPLIGO deve ser aplicado na cultura
do milho na 1ª geração da Ostrinia/
Sesamia, normalmente sobre o estado
fenológico 8 folhas-milho joelheiro ou
na 2ª geração.
Demonstrou-se que a melhor aplicação
realiza-se ao pico de voo da praga,
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OBSERVAÇÕES

IS (dias)

Realizar um máximo de
2 aplicações com 7-10
dias de intervalo se as
aplicações forem
consecutivas
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permitindo controlo de adultos, ovos e
larvas antes de iniciarem a penetração no
colmo ou maçaroca.
É fundamental a aplicação do produto
antes que a maioria da infestação das
pragas penetre na planta.
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