
Controlo de lagartas e Tuta

Mais eficaz! Mais rentável! 





Introdução        
O Affirm®  é um insecticida novo para os agriculto-
res que querem produzir as suas hortícolas com a 
mais alta qualidade, e conseguir assim uma melhor 
recompensa pelo seu trabalho. 

O Affirm®  é um potente insecticida para controlar 
as principais larvas de lepidópteros, incluindo a Tuta, 
nas culturas de tomate, pimento, beringela e alface.

Graças à sua baixa dose de substância activa, e à 
fácil dissipação dos resíduos, Affirm®  é compatível 
com programas de controlo biológico à base de 
insectos auxiliares, sendo muito apreciado por aque-
les que querem satisfazer os requisitos das cadeias 
alimentares  mais exigentes.

Affirm®, é já o insecticida preferi-
do pelos horticultores de muitos 
países do mundo, para o controlo 
das lagartas.



O que é o Affirm®?
O Affirm® é um novo insecticida contendo 0,85 % de  
Emamectina em forma de grânulos solúveis em água.

A emamectina é um potente insecticida especialista em lepi-
dópteros, da família das avermectinas (Classe 6), e é o único 
representante desta família recomendado para o controlo de 
lepidópteros.

Como funciona?
Rápido controlo do ataque
 
Affirm® actua principalmente por ingestão, com uma ligeira acção de contacto. É activo tanto em ovos 
próximos da eclosão como em larvas de todos os estádios, e fá-lo a doses muito baixas de substância 

activa.

Quando a aplicação tem lugar próximo 
da eclosão dos ovos, as larvas não 
chegam a nascer ou morrem ao eclodir. 
Sobre as larvas presentes no momento 
da pulverização, observa-se que num 
curto período (1 a 4 horas) após de 
ingestão do material vegetal tratado, as 
larvas deixam de alimentar-se e portan-
to de causar estragos. Posteriormente 
sofrem uma paralisia irreversível e 
morrem ao fim de 2 a 4 dias.

Estes efeitos letais conseguem-se 
porque a emamectina interefere em 
dois pontos distintos da transmissão 
nervosa dos insectos sensíveis. Por ou-
tro lado, esta característica torna esta 
substância activa muito robusta relati-
vamente ao fenómeno das resistências. 
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A salvo de agentes externos
 
Quando se faz uma pulverização com Affirm® sobre 
uma cultura, uma quantidade importante do produto 
penetra e distribui-se pelo interior das plantas, com 
movimento translaminar, evitando  a lavagem pela água 
da chuva ou a degradação pelos raios ultra-violeta.

A quantidade de Affirm® que penetra na planta é su-
ficiente para proteger a zona tratada dos ataques das 
lagartas durante 10 a 14 dias.

Depósitos de emamectina  
no interior da folha

Resíduos  
de degradação rápida
 
Affirm® é usado nos níveis de subs-
tância activa mais baixos por hectare. 
Além disso, a emamectina no interior 
da planta dissipa-se facilmente pelo 
crescimento activo dos frutos e outros 
processos de degradação, uma vez 
que a que fica no exterior degrada-
se rapidamente pela acção dos raios 
ultra-violeta.

O Affirm® dissipa-se uma vez efectuado o seu trabalho



Controlo de prejuízos
O especialista em lagartas de lepidópteros 
Affirm® é um insecticida que nas doses utilizadas mostra a sua potência insecticida, principalmente sobre 
as lagartas de lepidópteros, como Heliothis, Spodoptera, Plusia, Ostrinia, Pieris, Mamestra e também a 
Tuta.
     
A eficácia de Affirm® sobre todas estas pragas é sempre muito elevada, tanto nas lagartas que penetram 
no fruto, como nas que se alimentam das folhas.
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Affirm® controla as principais lagartas das culturas hortícolas.
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Grande 
flexibilidade
Affirm® é capaz de contro-
lar tanto as larvas pequenas 
como as maiores, graças à 
sua elevada potência insecti-
cida.
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Além disso, com os tratamentos de Affirm® consegue-se 
que, numa grande proporção, as larvas morram antes de 
eclodirem ou imediatamente após a eclosão.

Assim, sem preocupação do tipo de lagarta e o seu ta-
manho, o controlo da praga é mais fácil e duradouro.

% de controlo dos diferentes estádios larvares de Spodoptera littoralis  
(24 horas após a aplicação)

Com Affirm® não há 
preocupação com o tipo 
de lagarta, nem com o 
seu tamanho



Os inimigos a combater

Heliothis ou Helicoverpa
As lagartas de Heliothis são difíceis de controlar, porque 
em muitos casos como o que acontece no tomate, pene-
tram nos frutos após a saída do ovo.

Affirm® tem mostrado uma grande eficácia e consistência 
no controlo de Heliothis, pelo seu efeito ovi-larvicida e o 
seu rápido modo de acção.
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% eficacia contra Tuta en tomateTuta
Esta borboleta de recente intro-
dução em Portugal, tem causado 
avultados prejuízos ao fazer galerias 
no interior da folha, e penetrando 
também nos frutos do tomateiro.

Graças à penetração translaminar, 
o Affirm®  tem-se mostrado uma 
ferramenta eficaz no combate desta 
praga.

 

Galerias de Tuta na folhaTuta no interior do tomate

Pupa de Tuta

Média de 6 ensaios no Sul da Europa



Spodoptera
Spodoptera exigua e  S. littoralis, são também duas pragas muito importantes em 
várias culturas hortícolas, não só pela sua grande capacidade em devorar as fol-
has, como em roer os frutos. 

As reservas de Affirm® no interior da folha tratada vão proteger a cultura durante 
um período de 10 a 12 dias.
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Controlo de Spodoptera exigua no pimento.
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Ostrinia
Esta praga é responsável por danos importantes em pi-
mento. Torna-se também difícil de controlar por se intro-
duzir rapidamente no interior do fruto.

O Affirm® tem demonstrado ser também um produto alta-
mente eficaz contra esta praga.

Ostrinia no interior de um pimento.

Outros lepidópteros

O Affirm® é também muito eficaz no combate a outras pragas, tais 
como Plusia ou Chrixodeisis, Pieris, Plutella, pragas também muito 
importantes em diversas culturas hortícolas.

Affirm® é muito eficaz 
 em todas as lagartas  
de culturas hortícolas



Os insectos auxiliares grandes aliados do Affirm
 

A emamectina, substância activa do Affirm® é altamente selectiva para a família dos lepidópteros.

Além disso, e graças à sua rápida degradação na superfície foliar por acção dos raios ultra-violeta, vai 
ter um impacto muito reduzido sobre os auxiliares autóctones, assim como nos que se introduzirem 
posteriormente nos sistemas de controlo biológico.

Insectos polinizadores

O Affirm® provoca mortalidade quando se pulveriza directamen-
te sobre as abelhas e Bombus, pelo que é aconselhável para 
estes insectos, evitar a sua actividade fechando as colmeias até 
que o produto seja absorvido pela planta e seque completamente 
(5 horas, aproximadamente). Recomenda-se fechar e cobrir a col-
meia durante 24 horas.



Organismo Período de largada

Nesidiocoris tenuis 3 dias

Macrolophus caliginosus 1 dia

Orius laevigatus 3 dias

Amblyseius swirskii 3 dias

Eretmocerus sp 1 dia

Diglyphus isaea 1 dia

Aphidius colemani 3 dias

Controlo Biológico

Affirm® é selectivo para a maioria 
dos auxiliares quando estes se in-
troduzem 24 a 72 horas após a apli-
cação. 

Em aplicações directas sobre os 
mesmos, pode produzir-se uma mor-
tandade porém as populações ten-
dem a recuperar rapidamente.

Após as aplicações de Affirm®, em 
nenhum caso se tem observado o 
ressurgimento de outras pragas.





A melhor recompensa para o agricultor, é contar com 
frutos de excelente qualidade e que podem comerciali-
zar-se a bom preço e sem problemas.

As grandes cadeias de distribuição são muito exigen-
tes no que respeita à presença e níveis de resíduos. O 
Affirm® é preferido por muitos agricultores por combi-
nar uma elevada eficácia com um mínimo de resíduos, e 
pela possibilidade de permitir a exportação das colhei-
tas, para os principais países do mundo.

O Affirm® está a ser registado a nível mundial, e conta 
com Limites Máximos de Resíduos ou tolerâncias de 
importação nos principais países para os quais Portugal 
exporta os seus produtos hortícolas.

CULTURAS LMR na UE (ppm)

Tomate e pimento 0,02

Beringela 0,01

Alface 1

A maior recompensa para  
um trabalho bem feito



Nos múltiplos ensaios levados a cabo em diferentes culturas e condições, ficou 
comprovado na maioria dos casos que, respeitando os dias do intervalo de segu-
rança até à colheita, se obtiveram níveis de resíduos abaixo de 30% do valor do 
LMR da UE.

Affirm® é um produto óptimo quando temos de fazer tratamentos próximos da 
colheita.
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Comercialização sem barreiras com Affirm®



Culturas Tipo de aplicação Dose
Intervalo de  

 segurança (dias)

Tomate, Pimento, Beringela Ar livre e estufa           100 - 150 g/hl 3

Alface Ar livre e estufa           1 – 1,5 kg/ha        3

Modo de utilização do Affirm®

O Affirm® está registado para o controlo de lagartas de lepidópteros em várias culturas hortícolas.

Época da Aplicação 

•	 Deve	aplicar-se	ao	aparecimento	das	primeiras	larvas	ou	sintomas	
da praga, e repetir o tratamento 7 a 10 dias depois se se continuar 
a verificar a existência de condições de pressão da praga.

•	 O	Affirm®, pela rápida dissipação de resíduos e curto intervalo 
de segurança, é muito indicado para os tratamentos próximos da 
colheita.

•	 Nas	culturas	onde	se	usem	artrópodes	auxiliares,	pulverizar	pelo	
menos 1 a 3 dias antes da sua largada, segundo a espécie que se 
vai introduzir.



Modo de Emprego:

•	 A	aplicar	por	pulverização	normal	com	pressão	elevada	para	conseguir	uma	cobertura	perfeita	da	
planta.

Intervalo de segurança:

•	 Aplicar	até	3	dias	antes	da	colheita.

Estratégia de tratamentos:

•	 Não	fazer	mais	de	3	tratamentos	de	Affirm	em	cada	ciclo	da	cultura.
•	 Após	um	ciclo	de	dois	tratamentos	com	Affirm,	recomenda-se	alternar	com	outros	produtos	com	

diferente modo de acção.
•	 Leia	atentamente	o	rótulo	antes	de	aplicar	o	produto

Recomendações úteis:

•	 Deve	manusear-se	o	produto	com	luvas,	botas	de	borracha	e	fato	de	protecção
•	 Para	protecção	dos	organismos	aquáticos,	respeitar	uma	zona	não	pulverizada	em	relação	às	

águas de superfície, de 5 metros em hortícolas. 





Elevada eficácia e protecção.
Preciso e rápido.

Contra as lagartas e a Tuta

O novo insecticida para a 
protecção mais rentável 

Syngenta Crop Protection Lda.

Av.	da	República,	57	-4º	•	1050-189	Lisboa	•	Tel.:	21	794	32	00	•	Fax:	21	794	32	30

E-mail:	contacto.portugal@syngenta.com	•	www.syngenta.pt

©	Copyright	Syngenta	Crop	Protection,	Lda,	Lisboa,	2011	

®	Marca	registada	Syngenta	AG,	Basileia,	Suíça

HU
EP

U6
25

00
-A

br
11


