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250 g

L1083690  PORT/11Z
7-3320-516-155-14/22

ATENÇÃO
• Provoca irritação ocular grave.
•  Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
• Usar luvas de proteção e proteção ocular.
•  SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar 

cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes 
de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

•  Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
•  Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
•  Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha 

de resíduos perigosos.

UFI: 62J6-F9FJ-6X8Y-WK8U

25 x 25

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, 
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Inseticida específico para o combate de afídeos, em várias culturas
Grânulos dispersíveis em água (WG) contendo 500 g/Kg de flonicamida

Autorização de venda nº 1791, concedida pela DGAV.

Titular da Autorização de Venda: 
ISK BioSciences Europe N.V.
Pegasus Park – De Kleetlaan 12 B, bus 9
1831 Diegem – Bélgica

Lote n.º e data de produção: ver embalagem

Distribuído por: 
Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Avenida D. João II, Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º Piso
1990-079 LISBOA – Tel.: 21 794 32 00 / www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Antes de usar este produto destacar o rótulo para aceder à informação adicional.
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O AFINTO é um inseticida específico para o combate de afídeos. Pertence a um grupo químico totalmente novo, separado dos neoni-
cotinóides, sendo um bloqueador seletivo da ingestão de alimentos, com ação no sistema nervoso dos insetos. Penetra rapidamente 
na planta, com ação translaminar e uma migração ascendente. Atua por contacto e ingestão, provocando a paragem imediata da 
alimentação dos afídeos.

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura Praga
Concentração

(g/hL)
Dose (g/ha)

Épocas e condições de aplicação
Intervalo de
Segurança

(dias)

Macieira

Afídeo-verde
(Aphis pommi)
Afídeo-cinzento-da-macieira
(Dysaphis plantaginea)

120-140 g/ha

Iniciar as aplicações ao aparecimento da praga ou 
seguir as recomendações do Serviço Nacional dos 

Serviços Agrícolas, quando existirem. 
Máximo de 2 aplicações por ciclo cultural. 
Intervalo mínimo entre aplicações: 7 dias.

21

Pereira

Afídeo-verde 
(Aphis pommi)
Afídeo-cinzento-da-pereira
(Dysaphis pyri)

Pessegueiro
Nectarina

Afídeo-verde-do-pessegueiro 
(Mizus persicae; Brachycaudus
persicae)

14

Laranjeira
Tangerineira
(inclui clementina
e híbridos)

Afídeo-do-algodoeiro
(Aphis gossypii)
Afídeo-dos-citrinos 
(Aphis spiraecola)
Afídeo-verde-do-pessegueiro
(Mizus persicae)
Afídeo-preto-dos-citrinos 
(Toxoptera aurantii)

5 g/hL
(máximo de
100 g/ha)

Iniciar as aplicações ao aparecimento da praga ou 
seguir as recomendações do Serviço Nacional dos 

Serviços Agrícolas, quando existirem. 
Máximo de 2 aplicações por ciclo cultural. 
Intervalo mínimo entre aplicações: 7 dias

60

2 3

33 x 3312 x 15

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro com o mesmo modo de ação mais de duas vezes (uma vez 
no caso do arroz). Se o problema persistir deve ser realizado um tratamento com um produto com diferente modo de ação.
Não utilizar em laranjeira e tangerineira para transformação. Não aplicar em limoeiros.
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Provoca irritação ocular grave.
• Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
• Usar luvas de proteção e proteção ocular.
•  SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, 

se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
• Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
• Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
• Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
• Contém formaldeído. Pode provocar uma reação alérgica.
• Ficha de segurança fornecida a pedido.
• Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
• Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas.
• Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
• Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250. 

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num 
ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos 
responsabilizamos pelas características previstas na Lei.
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2 3

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro com o mesmo modo de ação mais de duas vezes (uma vez 
no caso do arroz). Se o problema persistir deve ser realizado um tratamento com um produto com diferente modo de ação.
Não utilizar em laranjeira e tangerineira para transformação. Não aplicar em limoeiros.
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Provoca irritação ocular grave.
• Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
• Usar luvas de proteção e proteção ocular.
•  SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, 

se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
• Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
• Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
• Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
• Contém formaldeído. Pode provocar uma reação alérgica.
• Ficha de segurança fornecida a pedido.
• Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
• Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas.
• Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
• Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250. 
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Cultura Praga
Concentração

(g/hL)
Dose (g/ha)

Épocas e condições de aplicação
Intervalo de
Segurança

(dias)

Arroz
Afídeos
(Schizaphis graminum; 
Rhopalosiphum padi)

120 g/ha

Aplicar ao aparecimento da praga, após a emergência 
das panículas, afilhamento.

Máximo de 1 aplicação por ciclo cultural. Autorizado 
também para pulverização aérea.

60

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto 
necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO
Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velo-
cidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.
A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indi-
cadas.
Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, 
adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha pelo pulverizador, de forma a respeitar a 
dose.

Volumes de calda recomendado: macieira, pereira, pessegueiro e nectarina: 500 a 1000 L/ha; laranjeira e tangerineira: 500 a 2000 L/ha; 
arroz: 200 a 250 L/ha.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro com o mesmo modo de ação mais de duas vezes (uma vez 
no caso do arroz). Se o problema persistir deve ser realizado um tratamento com um produto com diferente modo de ação.
Não utilizar em laranjeira e tangerineira para transformação. Não aplicar em limoeiros.
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Provoca irritação ocular grave.
• Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
• Usar luvas de proteção e proteção ocular.
•  SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, 

se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
• Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
• Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
• Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
• Contém formaldeído. Pode provocar uma reação alérgica.
• Ficha de segurança fornecida a pedido.
• Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
• Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas.
• Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
• Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250. 

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num 
ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos 
responsabilizamos pelas características previstas na Lei.
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