
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 Olivais

O fungicida



Amistar Top  e um produto formulado em suspensão concentrada (SC). 
Contém Azoxistrobina 18% p/p (200 g/L) e Difenoconazol 12,5% p/p (125 g/L).

O fungicida Top para Olivais Top

Características
• Robusto contra resistências.

• Alta eficácia.

• Amplo espectro.

• Dois modos de ação:

- Translaminar e movimento 
sistémico (xilema)

- Preventivo e curativo.

Azoxistrobina

• Estrobilurina. Inibe a respiração dos fungos.

• Distribuição lenta pela planta. A estrobilurina mais 
sistémica.

• Atividade: preventiva, curativa e anti-esporulante 
(utilizar preferencialmente como preventivo).

• Excelente persistência de ação.

• Oferece um amplo espectro de ação: Oomicetas, 
Ascomicetas, Basidiomicetas e Deuteromicetas.

• Atrasa a senescência das folhas, mantém a cul-
tura verde.

• Contribui para um maior rendimento.

Difenoconazol

• Triazol diferente. Inibe a biossíntese da ergos-
terol.

• Penetração translaminar com boa mobili-
dade interna (sistemia local) e distribuição 
uniforme.

• Excelente eficácia curativa inicial e anties-
porulante.

• Boa resistência à lavagem.

• Amplo espectro: Ascomicetas, Basidiomicetas 
e Deuteromicetas.



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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Robusto contra resistências

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

Dois grupos químicos

DUPLA AÇÃO

Dois modos de ação



Fases Infecção e 
germinação 

Penetração e 
crescimento do micélio

Formação de 
esporos, reprodução

Sintomas 
visíveis

Preventivo, Protector Curativo AntisporulanteErradicanteAção

Ação de Azoxistrobina

Ação de Difenoconazol

Características

Absorção rápida pelos tecidos da planta, 
independentemente da temperatura e 

humidade

Proteção total das folhas, pela sua rápida e 
uniforme distribuição nas várias camadas 

de folhas

Movimento ascendente, sem efeitos de 
diluição na área tratada

Benefícios

Proteção da lavagem da chuva  
1 hora após a aplicação 

Proteção desde o interior da folha ou das 
folhas e em ambos os lados do ataque da 

doença 

Excelente persistência de ação 

Dois modos de ação: translaminar e sistémico, melhor juntos

Desenvolvimento de doenças e  
modo geral de atividade dos fungicidas

Movimento 
sistémico 
(xilema)

Movimento 
translaminar



  Doença chave na cultura do Olival:  
  O Olho de Pavão 

%  Eficácia contra Spilocaea oleaginea em olival
Média 17 ensaios. 9 ES, 7 GR, 1 PT. Testemunha: % de ataque em testemunha

O olho de pavão [Spilocaea oleagina (Castagne)] é normalmente a doença mais 
comum nos olivais. Esta doença pode causar prejuízos importantes sempre que 

as condições favorecem o seu desenvolvimento. Olivais instalados em zonas hú-
midas, mal drenadas, densidades de plantação elevadas, copas mal arejadas e anos 

chuvosos são as principais condições que favorecem o desenvolvimento da doença. O sintoma mais ca-
racterístico desta doença é a presença de manchas circulares de tamanho variável e cor castanho-escuro a 
negro nas folhas. No entanto, também podem aparecer sintomas noutros tecidos verdes da planta, como no 
pedúnculo do fruto, embora com menor frequência. O início da primavera e início de Outono são os períodos 
mais favoráveis para a infecção e desenvolvimento da doença. Temperatura, humidade atmosférica e idade 
da folha são os fatores decisivos para o desenvolvimento das infecções.
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Difenoconazol

Ascomicetas, p.e.:
• Cercosporiose (Pseudocercospora 

cladosporioides)
• Gafa (Colletotrichum sp.)
• Verticilosis (Verticillium dahliae)
• Olho de Pavão (Spilocaea 

oleaginea=Fusicladium oleagineum)

Azoxistrobina

Basidiomicetas, p.e. ferrugens & 
Rhizoctonia

Deuteromicetas, p.e.:
Helminthosporium, Bipolaris

Oomicetas, p.e. Míldiu
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Testemunha Amistar Top

100 ml/hl
SC325

Ortiva
80 ml/hl
SC250

Score
50 ml/hl
EC250

Padrão Cobre
175 ml/hl

SC700

Exp SC
250 ml/hl

SC608

Padrão 1
-

WG75

Padrão 2
-

WG50

Padrão 3
-

EW250

Amplo espectro de ação e eficácia em vários fungos



Vantagens do Amistar Top

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

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

Incrementa a eficácia sobre a maior parte de  
espectro de fungos.

Alta eficácia sobre os principais fungos do Olival (Ascomicetas, p.e. 
Olho de pavão e Gafa).

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 e da azeitona.

Formulação e apresentação

Composição Formulação Embalagem

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

www.syngenta.pt/good-growth-plan

Syngenta Portugal.
Av. D. João II                                                                                                                     
Torre Fernão Magalhães Nº 43 -11º Piso
1990-084 Lisboa 
www.syngenta.pt


