
Tecnologia AMISTAR® comprovada é o selo que garante aos agricultores que o 
fungicida que têm em mãos foi testado durante 20 anos e que se tornou recordista de 
vendas graças aos seus resultados e qualidade superior.
Este selo é a garantia de qualidade e inovação que só os produtos da Syngenta 
podem oferecer.

® 2019 Syngenta. Todos os direitos reservados. ™ ou ® são marcas comerciais de uma empresa do Grupo Syngenta.
Utilize os produtos �tofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

para Piriculariose e Helmintosporiose

ÚNICO
COM DOIS MODOS DE AÇÃO



Amistar® Top é um fungicida de largo espectro, contém substâncias ativas do grupo 
das estrobilurinas e triazóis. A sinergia entre estas duas famílias garante excelente 
eficácia no controlo da Piriculariose e Helmintosporiose na cultura do arroz.

Fungicida para arroz, mantém a folha bandeira verde 
por mais tempo e aumenta o rendimento

Robusto contra resistências
Cada dia são menos as soluções à nossa disposição para controlar as doenças do arroz, por isso preci-
samos otimizar o uso daquelas que existem. O Amistar® Top com as suas duas famílias químicas e dois 
modos de ação é ideal para combater as resistências.
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Azoxistrobina  
(Estrobilurina)

Inibe a respiração dos fungos, 
impedindo a transferência de 
electrões entre o citocromo B 
e C1. Tendo como resultando a 
paragem de formação de ATP 
com a consequente perda de 
energia do patogénio.

Difenoconazol  
(Triazol)

Inibe a biossíntese do 
ergosterol, altera a fluidez 
e permeabilidade da 
membrana, produz a inibição 
do crescimento do fungo.
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Espectro de ação e eficácia
Amistar® Top tem um largo espectro de ação e elevada eficácia contra a maioria das doenças que afetam o arroz. 
Com uma boa estratégia de aplicação permite controlar várias doenças em simultâneo, sem necessidade de usar 
outras substâncias ativas.

Registo do Amistar® Top

Cultura Arroz

Doença
Piriculariose (Pyricularia oryzae)

Helmintosporiose (Helminthosporium sp.)

Dose 1 L/ha

Intervalo entre aplicações 14 dias

Nº máximo de aplicações por ano 2 

Volume da calda 200 - 400 L/ha

Intervalo de segurança 28 dias

Amistar® Top fungicida robusto contra resistências,  
com altas eficácias para um amplo espectro de fungos



Recomendações de uso 

• Aplicar em pulverização foliar procurando realizar uma boa distribuição da pulverização. 

• Aplicar preventivamente, ao aparecimento dos primeiros sintomas e quando as condições ambientais forem favo-
ráveis ao desenvolvimento da doença.

• Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha Qol ou 
DMI, em mais do que 2 tratamentos, no conjunto das doenças e durante o ciclo cultural.

Como precaução, o Amistar® Top não deve ser misturado com produtos que contenham óleos na sua composição. 
Com os restantes produtos testados, apresenta boa compatibilidade. Em caso de dúvida consultar o Serviço Técni-
co da Syngenta ou fazer um teste prévio, observando a reação da cultura nos dias posteriores à sua aplicação.

 Doenças e momento 
  de aplicação 

Amistar® Top está registado para contro-
lo de Helminthosporium sp. e Pyricularia 
oryzae devendo aplicar-se no início dos 
períodos de risco.

Helminthosporium sp. Pyricularia oryzae



Excelente eficácia demonstrada nos ensaios de campo
Amistar® Top demonstrou em diversos ensaios que é um fungicida excelente e versátil,  graças à sua elevada eficá-
cia. Os seguintes gráficos mostram a eficácia do Amistar® Top face aos seus principais concorrentes.

% Eficácia contra   
Pyricularia oryzae em arroz,  
severidade em espigas   

Média 11 ensaios; 
4 em Espanha e 7 em Itália. 

2 Aplicações: segunda semana de 
Julho e primeira semana de Agosto.

Intervalo 21 dias.

Testemunha: Média de 20 % 
incidência em espigas.

% Eficácia contra   
Pyricularia oryzae em arroz, 
severidade nas folhas   

Média 11 ensaios;

4 em Espanha e 7 em Itália.

2 Aplicações: segunda semana de 
Julho e primeira semana de Agosto.

Intervalo 21 dias.

Testemunha: Média de 21 % 
severidade nas folhas.

% Eficácia contra  
Helminthosporium sp.  
em arroz, severidade nas 
folhas   

Média 11 ensaios;

4 em Espanha e 7 em Itália.

2 Aplicações: segunda semana de 
Julho e primeira semana de Agosto.

Intervalo 21 dias.

Testemunha: Média de 22 % 
severidade nas folhas.
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Vantagens do Amistar® Top

Formulação única de azoxistrobina e difenoconazol  
que maximiza a eficácia das duas substâncias ativas  
mais eficazes em arroz.

Resistência à lavagem pela chuva  
(1 hora depois da aplicacação).

Elevada eficácia sobre a maioria dos fungos que  
afetam a cultura do arroz.

Excelente controlo de fungos de desenvolvimento interno e semi-interno.

Excelente proteção superficial, difusão homogénea e mobilidade sistémica.

Proteção anti resistências intrínseca com 2 modos de ação.

Compatibilidade com artrópodes auxiliares.

Beneficia sanidade e qualidade da planta.

Formulação e apresentação

Composição Formulação Embalagem

Azoxistrobina 200 g/L + Difenoconazol 125 g/L. SC (Suspensão concentrada) 5 litros.




