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Utilize os produtos tofarmacêuticos de forma segura.  
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.
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INOVADORA FORMULAÇÃO INSETICIDA
PARA O CONTROLO DE LEPIDÓPTEROS, 
COM UMA ÚNICA MATÉRIA ATIVA A BAIXA DOSE

MAXIMIZA OS RESULTADOS
OPTIMIZA OS RECURSOS

INOVADORA FORMULAÇÃO INSETICIDA
PARA O CONTROLO DE LEPIDÓPTEROS, 
COM UMA ÚNICA MATÉRIA ATIVA A BAIXA DOSE

MAXIMIZA OS RESULTADOS
OPTIMIZA OS RECURSOS

Affirm® Opti apresenta uma formulação inovadora e espe-
cífica para controlo de lepidópteros em pomóideas. A ação 
conjunta da formulação «Pepite®», que melhora a aplicação 
sem necessidade de óleos, e a tecnologia VisiqTM, que pro-
longa a proteção da cultura, facilitam o manuseamento do 
produto, tornando-o mais eficaz e fiável no campo. O seu 
modo de ação único a baixa dose, desenvolvido para con-
trolo de lepidópteros em pomóideas, faz do Affirm® Opti 
uma solução inovadora concebida para uma boa gestão de 
resíduos e resistências.

A SEGURANÇA DO AFFIRM® OPTI  
É A SUA FORMULAÇÃO INOVADORA
O benzoato de emamectina, substância ativa do Affirm® Opti, pertence à família das Aver-
mectinas e resulta de processos de fermentação do microrganismo do solo Streptomyces 
avermitilis. Tem um modo de ação único entre os larvicidas específicos contra lepidópteros: 
Atua no mecanismo de contração e relaxamento muscular originando um bloqueio permanente 
na capacidade de movimentação: grupo 6 IRAC.

RESISTÊNCIA À LAVAGEM  
Graças à sua formulação inovadora, Affirm® Opti é absorvi-
do rápidamente pelos tecidos vegetais, distribuindo-se pelas 
folhas através de um movimento translaminar e ficando dessa 

forma a salvo de eventuais fenómenos de lavagem pela chu-
va, proporcionando um excelente controlo dos lepidópteros.

FORMULAÇÃO INOVADORA
Affirm® Opti possui duas tecnologias de formulação inova-
doras: VisiqTM Technolgy, um escudo que protege as partí-
culas da substância ativa do efeito da degradação por raios 
UV, para melhor persistência de ação, e a tecnologia Pepite®, 
microgrânulos da mais alta qualidade para uma rápida so-
lubilidade na água, não necessita dissolução prévia e pode 
aplicar-se diretamente no depósito do pulverizador com o 
agitador ligado.

TECNOLOGIA VISIQTM

É um escudo protetor contra a degradação causada pelos 
raios UV, aumentando a eficácia e o tempo de penetração e 
distribuição nas folhas, com baixo nível de resíduos.

TECNOLOGIA PEPITE®

Ao comportar-se como um líquido, não forma pó, permite 
uma rápida dissolução evitando o entupimento de bicos de 
pulverização, bem como um manuseamento fácil e seguro 
para o aplicador.

FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO
A inovadora tecnologia de produção do Affirm® Opti permite 
a mesma eficácia sem o uso de qualquer adjuvante, com uma 
clara redução da dose em macieira e importantes vantagens 
para o utilizador: 

• Menos produto para gerir e armazenar. 

• Maior flexibilidade em mistura com outros produtos. 

• Melhor seletividade em programas de proteção.



SEGURANÇA NO ACESSO A TODOS OS MERCADOS
Os produtores e comerciantes do setor hortofrutícola recebem frequentemente dos seus clientes cadernos de especificações 
de produção que limitam o número de produtos e os LMR admitidos na fruta. Este tipo de programas, cada vez mais habituais, 
tornam muito mais complexa a escolha do produto fitofarmacêutico e a aplicação dos princípios de Proteção Integrada.

Affirm® Opti, aplicado em qualquer estado de desenvolvimento larvar, garante uma produção sempre alinhada com as crescen-
tes exigências da cadeia de valor agroalimentar.

ESTADOS LARVARES CONTROLADOS PELO AFFIRM® OPTI

GRANDE FLEXIBILIDADE DE USO
Graças à sua elevada ação específica, Affirm® Opti pode 
aplicar-se em todas as fases de desenvolvimento larvar dos 
lepidópteros com excelentes resultados. 

Affirm® Opti tem elevada ação ovi-larvicida, desde a fase ime-
diata de pré-eclosão (com a larva ainda dentro do ovo), à eclo-
são dos ovos, em todas as fases de crescimento da larva.

PRODUÇÃO À MEDIDA DAS NECESSIDADES DA 
CADEIA AGROALIMENTAR 
Affirm® Opti é usado com baixa dose de substância ativa por 
hectare e os resíduos à superficie degradam-se rapidamen-
te. Por isso, tem um perfil residual particularmente favorável 
e permite ao agricultor cumprir com os requisitos apertados 
em termos de resíduos na fruta, exigidos pela cadeia de valor 
agroalimentar e, em particular, pelas grandes superfícies de 
distribuição. Além disso, os limites máximos de resíduos (LMR) 
da benzoato de emamectina estão estabelecidos em muitos 
países do mundo, não sendo um entrave às exportações.

IMPRESCINDÍVEL PARA ROBUSTECER AS 
ESTRATÉGIAS ANTI-RESISTÊNCIA 
Os lepidópteros apresentam várias gerações por ano. Existem 
vários periodos de exposição muito prolongada durante a 
campanha, por isso é necessário estabelecer programas anti-
resistência seguindo todas as recomendações do IRAC (o 
Comité de Ação contra a Resistência aos Inseticidas) para que 
as soluções sejam sustentáveis. Affirm® Opti é considerado 
um inseticida muito robusto face a eventuais resistências 
dos lepidópteros e por isso é imprescindível em todas as 
estratégias anti-resistência.

Eclosão do ovo Larva neonata Larva jovem Larva adulta Adulto

AFFIRM OPTI É ESPECIALISTA NO CONTROLO DE 
LEPIDÓPTEROS DE FRUTEIRAS 
Os lepidópteros são a principal causa de estragos nas culturas fruteiras. É necessário prevenir os estragos 
causados pelas diversas espécies de lepidópteros nas suas várias fases de desenvolvimento. Affirm® Opti é 
ovi-larvicida, atua rapidamente e tem uma excelente eficácia no controlo dos lepidópteros.

EFICÁCIA SUPERIOR EM TODOS OS LEPIDÓPTEROS
A elevada ação específica do benzoato de emamectina nos lepidóp-
teros faz do Affirm® Opti o melhor produto para controlo dos mes-
mos em pomóideas.

PROTEÇÃO IMEDIATA 
O rápido poder paralisante do benzoato de emamectina e o seu 
modo de ação por ingestão e contacto previnem a penetração dos 
insetos no fruto e os estragos nas plantas.

AÇÃO CONTRA LARVAS E ADULTOS 
Embora a principal ação do Affirm® Opti seja o seu uso como larvici-
da, também  controla os adultos que entram em contato com o pro-
duto. Esta característica é muito importante numa conjuntura em que 
há cada vez menos soluções disponíveis para  controlo dos adultos.

Cydia pomonella (38 ensaios)

Cydia funebrana (24 ensaios) 

Grapholita molesta
(24 ensaios) 

Anarsia lineatelia
(20 ensaios)

Lagartas enroladoras
(10 ensaios)

Fonte: Ensaios
internos da Syngenta
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Lagartas Mineiras
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ESTRATÉGIA INSETICIDAS PARA MACIEIRA ESTRATÉGIA INSETICIDAS PARA PEREIRA

BICHADO

AFIDEOS

PEDROLHO E 
CECIDÓMIA-DAS-

FOLHAS

COCHONILHA 
SÃO JOSÉ

ÁCAROS

MOSCA DO 
MEDITERRÂNEO

POSICIONAMENTO TÉCNICO EM POMÓIDEAS
Affirm® Opti está homologado para controlo da Cydia pomonella (Bichado da fruta), lagartas mineiras e enroladoras em po-
móideas. 

No Bichado da fruta, Affirm® Opti pode ser incluído com sucesso nas estratégias de controlo na primeira, segunda ou terceira 
geração. A Syngenta recomenda uma estratégia anti-resistências, não utilizando o produto em duas gerações consecutivas.

Affirm® Opti pode ser usado em tratamentos específicos de pós-floração para controlo simultâneo de lagarta mineira e bichado 
da fruta.

Affirm® Opti, pode ser aplicado na 2ª ou na 3ª geração quando o objetivo é minimizar resíduos inseticidas à colheita.

Na página seguinte, apresentamos duas formas de posicionamento: um  na segunda geração e outro na terceira geração.



ESTRATÉGIA INSETICIDAS PARA MACIEIRA ESTRATÉGIA INSETICIDAS PARA PEREIRA
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CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO E
DOSES/CONCENTRAÇÃO EM POMÓIDEAS

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO E  
DOSES/CONCENTRAÇÃO EM PRUNÓIDEAS

O novo Affirm® Opti tem uma formulação inovadora que garante níveis muito elevados de eficácia sem 
uso de óleos. 

Recomendamos iniciar as aplicações para controlo de lepidópteros à eclosão das larvas, desde o desenvolvimento dos 
frutos até à colheita, até um máximo de 3 aplicações.

Cultura Praga Conc./ Dose Condições de Aplicação Intervalo de 
Segurança

Pessegueiro
Nectarina

Anársia
(Anarsia lineatella)

Traça-oriental-
do-pessegueiro
(Cydia molesta)

150 g/hL
(máx. de 1,5 

Kg/ha)

• Aplicar à eclosão das larvas, desde o desenvolvimento 
dos frutos até à colheita.

• Efetuar no máximo 3 aplicações por ciclo cultural, para 
o conjunto dos inimigos.

• Intervalo mínimo de 7 dias, alternando os tratamentos 
com produtos com diferentes modos de ação. 7

Ameixeira 
Bichado-das-

ameixas
(Cydia funebrana)

200 g/hL
(máx. de 2 

Kg/ha)

• Aplicar à eclosão das larvas, desde o desenvolvimento 
dos frutos até à colheita.

• Efetuar no máximo 3 aplicações por ciclo cultural.
• Intervalo mínimo de 7 dias, alternando os tratamentos 

com produtos com diferentes modos de ação.

Cultura Praga Conc./ Dose Condições de Aplicação Intervalo de 
Segurança

Macieira
Pereira

Bichado da fruta
(Cydia pomonella)

Lagarta-mineira-das-
folhas

(Leucoptera scitella)

Lagarta-mineira-marmo-
reada

(Phyllonorycter blancardella)

Traça-pandemis
(Pandemis heparana)

150 - 200 g/hL
(máx. de 2 Kg/ha)

• Aplicar à eclosão das larvas, desde o desen-
volvimento dos frutos até à colheita.

• Efetuar no máximo 3 aplicações por ciclo 
cultural, para o conjunto dos inimigos.

• Intervalo mínimo de 7 dias, alternando os 
tratamentos com produtos com diferentes 
modos de ação.

7

Aplicar as medidas de mitigação de risco no manuseamento e mitigação de riscos ambientais especificadas no rótulo do 
produto. 



VANTAGENS IMPORTANTES  
DO AFFIRM® OPTI
• Ótimo controlo de todas as espécies de lepidópteros.

• Ação ovo-larvicida, larvicida.

• Pode ser usado em qualquer geração.

• Até 3 aplicações autorizadas.

• Intervalo de segurança de apenas 7 dias.

• Em linha com as necessidades da cadeia de valor agroalimentar.

• Numa estratégia com Voliam Targo, controla ao mesmo tempo lepidópteros 
e ácaros.

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

Inseticida De aplicação foliar para controlo de lepidópteros em pomóideas

Substância ativa Emamectina na forma de benzoato

Grupo químico Avermectinas

Modo de ação Ativação do canal de cloro

Formulação Grânulos dispersíveis em água

Composição 9,5 g/Kg de benzoato de emamectina

Embalagens 1 Kg e 5 Kg

AFFIRM® OPTI É:

SEGURO
POR SER UM INSETICIDA RÁPIDO E EFICAZ
• Sobre todos os lepidópteros importantes em pomóideas.
• Proteção imediata.

PORQUE RESPONDE ÀS NECESSIDADES DA  
CADEIA ALIMENTAR
• Perfil de resíduos em linha com as necessidades da cadeia de valor 

agroalimentar.
• Segurança de produção de qualidade.

PORQUE PODE SER USADO EM QUALQUER PROGRAMA 
DE PROTEÇÃO
• Flexível: ativo em todas as fases de desenvolvimento larvar, atuando 

em todas as gerações.
• Substância ativa amplamente conhecida e valorizada pelo setor.

SUSTENTÁVEL
EFICAZ A MUITO BAIXA DOSE 

• Ativo a baixa dose graças à nova tecnologia VisiqTM.
• Baixa probabilidade de desenvolver resistências, o que faz  com que 

se fortaleça toda a estratégia.

DEVIDO À FORMULAÇÃO PEPITE®
• Melhor solubilidade.
• Fácil e rápida preparação da calda.

SEM NECESSIDADE DE ÓLEOS
• Maior flexibilidade de uso: facilidade de preparação da calda.
• Melhor selectividade nos programas de protecção com fungicidas.

APLICAÇÕES EM MACIEIRA E PEREIRA
• Possibilidade de utilização em qualquer geração. Preferencialmente 

desde a segunda geração para gestão das resistências.



Boas Práticas para uma aplicação segura e e�caz

Para mais informações sobre deriva ou mais 
conselhos sobre como melhorar as suas aplicações, 
contacte os técnicos da Syngenta.

Utilize bicos 
anti-deriva

Atenção às 
técnicas de 
aplicação

Respeite 
os vizinhos!

Tratamentos 
no momento 
adequeado

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


