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the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company

O FORCE 1,5 G é um inseticida piretróide de largo es-
pectro de ação que atua essencialmente por contacto e 
também por ingestão, com uma ação de vapor que per-
mite a difusão do produto no solo. Com ação residual, 
persiste no solo até 120 dias, o que assegura uma ação 
prolongada. Atua ao nível do sistema nervoso, como mo-
dulador dos canais de sódio.

de acordo com IRAC:
GRUPO 3A INSECTICIDA

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES E CONDI-
ÇÕES DE APLICAÇÃO
Cultura Pragas

Dose
(Kg/ha)

Condições
de aplicação

Intervalo de 
segurança 

Girassol

 
(Agriotes sp.)

Melolonta 
(Melolontha sp.)

10 Kg/ha

Incorporação no solo à 
sementeira. 

Realizar uma aplicação 
por ciclo cultural para o 

conjunto das pragas.

–

Milho

 
(Agriotes sp.)

Melolonta
 (Melolontha sp.)

Ralos
(Gryllotalpa sp.)

Scutigerela 
(Scutigerella sp.)
Roscas/nóctuas

(Agrotis sp.)

3-5 Kg/ha

Aplicação no sulco à 
sementeira.

Realizar uma aplicação 
por ciclo cultural para o 

conjunto das pragas.

Tabaco

 
(Agriotes sp.)

Melolonta
(Melolontha sp.)

3-5 Kg/ha
Aplicação junto da raiz
(com incorporação ao 
solo) à transplantação

Feijão-verde
Ervilheira

 
(Agriotes sp.)

Melolonta
(Melolontha sp.)

3-5 Kg/ha

Aplicação no sulco à 
sementeira/plantação.
Realizar uma aplicação 
por ciclo cultural para o 

conjunto das pragas.

Beterraba-
-sacarina

 
(Agriotes sp.)

Melolonta
 (Melolontha sp.)

Ralos
(Gryllotalpa sp.)

Scutigerela 
(Scutigerella sp.)
Roscas/nóctuas

(Agrotis sp.)

3-5 Kg/ha

Aplicação no sulco à 
sementeira.

Realizar uma aplicação 
por ciclo cultural para o 

conjunto das pragas.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Não plantar ou semear a cultura seguinte ou a cultura de 
substituição, no mínimo até 120 dias após o tratamento.

MODO DE APLICAÇÃO
Distribuição de grânulos com maquinaria adequada (dis-
tribuidor de grânulos). Os grânulos são aplicados à se-
menteira ou plantação, no fundo dos sulcos ou ao pé da 
raiz da planta e incorporados no solo. Na cultura do milho 
e girassol a uma profundidade mínima de 3 cm e na be-
terraba-sacarina a uma profundidade mínima de 2,5 cm.
Nota: Para cálculo do débito das máquinas informa-se 
que a densidade do produto é 0,8.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGI-
CAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Nocivo por inalação.
•  Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 

duradouros
• Evitar respirar as poeiras.

•  Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste 
produto. 

•  EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma 
zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição 

•  Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

•  Recolher o produto derramado. 
•  Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado 

à recolha de resíduos perigosos.
•  Ficha de segurança fornecida a pedido.
•  Não poluir a água com este produto ou com a sua em-

balagem.
•  Para proteção dos organismos do solo, não aplicar este 

do que uma vez em cada três anos em milho.
•  Para proteção dos organismos aquáticos, aplicar este 

produto a uma profundidade mínima de 2,5 cm em be-
terraba-sacarina e 3 cm em milho e girassol.

•  Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar 
uma zona não pulverizada de 5 metros, em relação às 
águas de superfície, nas culturas de feijão-verde, ervi-
lheira e girassol. Para proteção dos organismos aquáti-
cos, respeitar uma zona plantada não pulverizada de 20 
metros, em relação às águas de superfície, nas culturas 
de milho e beterraba sacarina.

•  Para proteção das aves e dos mamíferos selvagens, 
incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no 

•  Para proteção das aves e dos mamíferos selvagens, 
recolher todo o produto derramado.

•  Perigoso para as abelhas. Evitar emissão de poeiras 
durante a aplicação do produto se existirem plantas em 

•  O aplicador deverá usar luvas, vestuário de proteção e 
máscara respiratória durante a aplicação do produto. 

•  Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios 
solares.

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

SU AGI Code:
67849

L1081588  PORT/10Z  PPE 4148456

Inseticida piretróide aplicado ao solo que atua 
por contacto e ingestão no combate a pragas do 
solo, nas culturas do milho, girassol, beterraba-
-sacarina, tabaco, feijão-verde e ervilheira

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

5 Kg

Autorização de venda nº 1343, concedida pela DGAV.

Titular da Autorização de Venda: 
Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. 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

Lote e Data de produção: ver embalagem

A embalagem vazia deverá ser 
lavada três vezes, fechada, 
inutilizada e colocada em sacos 
de recolha, devendo estes serem 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. 

Mod.: 081021
SU AGI Code: 67849

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(TEFLUTHRIN)

For specialist advice
Hundders�eld
+44 1484 538444

KEEP AWAY FROM
FOOD AND

FEEDING
STUFFSUN3077


