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Nós somos Ampligo.

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
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Tornar as culturas mais eficientes
Recuperar 

terras 
cultiváveis

Promover a biodiversidade

Um planeta,seis compromissospara 2020
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Cuidar
de cadatrabalhador 

Capacitar pequenos agricultores
Ajudar as pessoas a se manterem seguras



EFICÁCIA DE ENSAIOS 
DE CAMPO
AMPLIGO controla as duas 
espécies de lepidópteros mais 
prejudiciais para a cultura do 
tomate de indústria, a lagarta e a 
traça do tomate, como se pode 
verificar pelos seguintes gráficos. 
AMPLIGO devido ao modo de 
ação duplo, tem um controlo 

sobre todos os estádios de 
desenvolvimento e proporciona 
um controlo similiar ou superior 
às referências do mercado. 

FLORAÇÃO CRESCIMENTO
DO FRUTO AMADURECIMENTOTRANSPLANTE

AMPLIGO EM
TOMATE DE INDÚSTRIA

RECOMENDAÇÕES DE USO
CULTURAS PRAGAS DOSE OBSERVAÇÕES IS (dias)

Tomate de
Indústria

400 
ml/ha

Não aplicar mais de 2 
vezes por ciclo da 
cultura; se necessário, 
repetir a aplicação 7-14 
dias depois

3

Lagarta-do-tomate
(Helicoverpa armigera)

Nóctuas
(Spodoptera littoralis, 
Spodoptera exigua)

Traça do tomateiro
(Tuta absoluta)

Afídeos
(Myzus persicae, Aphis 
gossypii, Aphis fabae,
Macrosiphum euphorbiae)

AMPLIGO deve ser aplicado ao pico 
de voo da 1ª geração de Helicoverpa 
armigera aproveitando o seu efeito 
adulticida, ovilarvicida e larvicida 
reduzindo a população e repetindo a 
aplicação 7 a 14 días depois para 
controlar novos ataques da praga. 
Recomendamos para a 2ª ou 3ª 

geração da lagarta (e para a traça), a 
aplicação de AFFIRM a 1,5 kg/ha com 
intervalos de 7 a 10 dias, sempre de 
acordo com as estratégias de gestão     
de resistências evitando a continua 
exposição de gerações consecutivas das 
pragas a substâncias ativas com o mesmo 
modo de ação.
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O AMPLIGO® é um inseticida 
para aplicação foliar, formulado 
com:

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.

Suspensão de cápsulas com 5 
% (p/v) de lambda-cialotrina 
(piretróides).

Suspensão concentrada que 
contém 10 % (p/v) de 
clorantraniliprol
antranílica)

(diamida 


