
MULTIPRAGAS VERSÁTIL 
DE EFICÁCIA SUPERIOR

PASSADO.
PRESENTE.
OPTRONA.

Use  os  produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a infor-
mação sobre o produto antes de o utilizar.

® 2019 Syngenta. Todos os direitos reservados. ™ e ® são marcas comerciais do Grupo Syngenta.    

 

PASSADO. PRESENTE. OPTRONA.
•	 Controlo multipragas com ação prolongada.

•	 Proteção adicional demonstrada contra vírus 
(TSWV e TYLCV).

•	 Método de aplicação versátil: foliar e  rega.

•	 Compatível com insetos auxiliares.
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UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura Praga Conc./Dose Condições de utilização
Intervalo de 
segurança 

(dias)

Tomateiro
(estufa)

Tripe-da-Califórnia 
(Frankliniella occidentalis)

125 mL/hL 
(máximo 1,25 L/ha)

Realizar o primeiro tratamento ao início da infestação e repetir se 
necessário. Máximo de 2 tratamentos por ciclo cultural, com 7 
dias de intervalo mínimo, se as aplicações forem consecutivas.

3

Mosca-branca (Bemisia tabaci, 
Trialeurodes vaporariorum)

Nóctuas (Spodoptera exigua; 
Spodoptera littoralis)

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa 
armigera)

Larvas-mineiras (Liriomyza sp.) 

100 mL/hL
(máximo 1 L/ha)

Sempre que possível faça tratamentos seguindo as indicações do 
Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência realizar o 

primeiro tratamento ao início da infestação e repetir se necessário.
Máximo de 2 tratamentos por ciclo cultural, com 7 dias de 

intervalo mínimo, se as aplicações forem consecutivas.

Traça-do-tomateiro
(Tuta absoluta)

100 mL/hL
(máximo 1 L/ha)

Realizar o primeiro tratamento ao aparecimento das primeiras 
lagartas ou primeiros estragos nos frutos e/ou folhas. Máximo 
de 2 tratamentos por ciclo cultural, com 7 dias de intervalo 

mínimo, se as aplicações forem consecutivas.

Cultura Praga Conc./
Dose Condições de utilização

Intervalo de 
segurança 

(dias)

Tomateiro
(estufa)

Tripe-da-Califórnia (Frankliniella occidentalis)
Mosca-branca (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

Nóctuas (Spodoptera exigua; Spodoptera littoralis)
Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)

Larvas-mineiras (Liriomyza sp.)
Traça-do-tomateiro (Tuta absoluta)

1 L/ha Aplicar ao aparecimento das pragas. Efetuar uma única 
aplicação.

14

Pimenteiro
(estufa)

Tripe-da-Califórnia (Frankliniella occidentalis)
Mosca-branca (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

Nóctuas (Spodoptera exigua; Spodoptera littoralis)
Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)

Larvas-mineiras (Liriomyza sp.)

1 L/ha
Aplicar ao aparecimento das pragas. Efetuar uma única 

aplicação.

•	 Para evitar o desenvolvimento de resistências não aplicar este ou outro produto que contenha na sua composição inseti-
cidas que atuem como modeladores dos recetores de rianodina (grupo 28 IRAC), mais que duas vezes seguidas. Alternar 
com produtos com diferentes modos de acção.

•	 O OPTRONA®, aplicado em água de rega, pode ser utilizado apenas uma vez.
•	 O OPTRONA®, aplicado via foliar, pode ser usado em aplicações consecutivas (máximo duas), desde que o tempo de-

corrido entre a primeira aplicação e 15 dias após a segunda não seja superior a metade do ciclo da cultura e não abranja 
mais que uma geração consecutiva da praga.

•	 A aplicação do produto deve ser feita evitando as horas mais quentes do dia ou aquelas em que a folhagem se encontre 
molhada.

•	 Durante a aplicação não atingir as culturas e terrenos vizinhos.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

O OPTRONA tem uma ação de redução na transmissão de vírus em culturas hortícolas (tomateiro e pimenteiro), através 
do controlo de insetos vetores e ativação dos mecanismos de defesa natural das plantas nas doses a seguir indicadas.

Aplicação na água de rega

Aplicação em pulverização foliar

Syngenta Portugal LDA
Torre Fernão de Magalhães
Avenida D. João II,
Nº43, piso 11.º
Parque das Nações
1990-084 Lisboa (Portugal)   
https://www.syngenta.pt/

https://www.syngenta.pt/good-growth-plan
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Persistência de Optrona em Tomate (nº dias após aplicação)

Ketoenol 150 OD 50 ml/hl Minecto Alpha soil 1l/ha
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Pimento Tripes

Tomate Tripes

Pimento Mosca Branca

Tomate Mosca BrancaPimento Lepidópteros

Tomate Lepidópteros

Tomate Tuta

Optrona 2 
aplicaçõe
s foliares

Optrona 1 
aplicação 
via rega

Standar 
480 SC 2 
aplicaçõe
s foliares
Standar 
150 OD 2 
aplicaçõe
s foliares
Standar 
35 WG 2 
aplicaçõe
s foliares

MULTIPRAGAS VERSÁTIL DE EFICÁCIA SUPERIOR

112,5 SC

Ciantraniliprole
100 g/l

9,14% (p/p)co
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e Controlo da mosca branca, 

tripes, lepidópteros e larvas 
mineiras.

Reduz a transmissão de 
vírus através do estímulo dos 

mecanismos de defesa natural 
das plantas.

Acibenzolar-S-metilo 
12.5 g/l

1,14 % (p/p)

O Optrona é um novo inseticida, para aplicação foliar e via água de rega, atua de forma sistémica por absorção radicular. 
O seu principal modo de ação é por ingestão e, em certa medida, também por contato, proporcionando uma excelente 
eficácia	no	controlo	de	múltiplas	pragas	das	culturas	hortícolas,	como	insetos	sugadores	(mosca	branca,	tripes),	larvas	
mineiras e lépidopteros como por exemplo Tuta absoluta. Este inseticida destaca-se pelo seu efeito de choque, persis-
tência em aplicações ao solo e pela sua total compatibilidade com a fauna auxiliar, o que o posiciona como a melhor 
solução em culturas hortícolas de estufa. Além disso, conta na sua formulação com um efeito de valor acrescentado, 
atuando como indutor das defesas das plantas, o que lhe confere uma proteção extra, reduzindo a incidência dos prin-
cipais vírus persistentes, tais como o vírus do bronzeamento ou vírus do frisado amarelo do tomateiro, transmitidos por 
insetos sugadores.

Acibenzolar-S-metilo

.

O Ciantraniliprole é um modulador dos recetores da rianodina. Adere aos recetores da rianodina nas células mus-
culares,	provocando	a	abertura	dos	canais.	Isto	gera	um	fluxo	de	iões	de	cálcio	das	reservas	internas	ao	citoplasma,	
causando: Paralisia muscular, paragem da alimentação e morte do inseto.

•	 Atua principalmente por ingestão embora tenha ligeira atividade de contato.
•	 Atua	ao	fim	de	poucas horas nos primeiros estados larvares.

Ciantraniliprole
Modo de ação

•	 É rapidamente absorvido pelas plantas após a aplicação.
•	 Transloca-se adequadamente em ambas as direções, com movimento acropetal nas folhas novas e movi-

mento basipetal nas folhas mais baixas e nas raízes.
•	 Quando aplicado em plantas sensíveis, ativa os mecanismos de defesa natural das plantas.
•	 No caso da transmissão de vírus, quando os mecanismos de defesa das plantas são ativados, a planta re-

age imediatamente contra o vírus, apresentando necroses nas células próximas da infeção, reduzindo-se 
a replicação e propagação do vírus no interior da planta.

Posicionamento de aplicação recomendado por cultura

Optrona em tomate pode ser aplicado uma vez via rega ou duas vezes via foliar ao 
longo do ciclo da cultura, recomenda-se a sua aplicação entre a 2ª e a 4ª semana 
após o transplante.

Tomate 
(estufa) 

Pimento 
(estufa)

Uma aplicação em pimento via rega antes das largadas da fauna auxiliar.
O momento recomendado é uns dias antes das largadas dos insetos e ácaros auxiliares na 4ª semana 
após o transplante de verão e em transplantes de inverno na 7ª semana. Desta forma manteremos 
a planta bem protegida das principais pragas durante pelo menos 30 dias sem impacto no correto 
estabelecimento da fauna auxiliar.

* No caso de aparecimento simultâneo de lepidópteros e aranhiço, aplicar VOLIAM TARGO, com um 
máximo de 2 aplicações por ciclo cultural do cultural, do grupo das diamidas.

CONTROLO DE LONGA DURAÇÃO Persistência do Optrona em tomate

Optrona demonstrou versatilidade, eficácia e ação de longa duração.

A aplicação 
ao solo 

proporciona uma 
extraordinária 
persistência 

contra as 
principais 
pragas.

(DAA: Dias após a aplicação)
Avaliação: % Controlo de adultos de mosca branca por folha (nível de infestação alto: até 6 adultos por folha).
Fonte: : Ensaio em Portugal, Setembro 2013

EFICÁCIA POR CULTURA E PRAGA

Distribuição 
no interior da 
planta através 

do xilema

Transloca-
se melhor 
na planta 

que outras 
diamidas

Absorção 
sistémica 

através das 
raízes
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Tomate y Pimiento Trips 

Tomate y pimiento Mosca 
Blanca 

Tomate y Pimiento Orugas 

Tomate tuta 

Lechuga Orugas 

Lechuga Trips 

Minecto 
Alpha 
2xfoliar 

Minecto 
Alpha 
1xriego 

Estándar 
480 SC 
2xfoliar 

Estándar 
150 OD 
2xfoliar 

Estándar 
35 WG 
2xfoliar 

Optrona 
2 aplicações 
foliares

Optrona
1 aplicação 
via rega

Standard 480 SC 
2 aplicações 
foliares

Standard 150 OD 
2 aplicações 
foliares

Standard 35 WG        
2 aplicações 
foliares

Culturas

Semanas após o transplante

1ª 5ª 9ª3ª 7ª 11ª2ª 6ª 10ª4ª 8ª 12ª

1ª 5ª 9ª3ª 7ª 11ª2ª 6ª 10ª4ª 8ª 12ª

Trasplante de verão

Trasplante de inverno

EXCELENTE ABSORÇÃO RADICULAR E DISTRIBUIÇÃO NA PLANTA

Tomate
Lepidópteros

Armazena-se 
no tecido da 
raiz atuando 

como 
reservatório

Standard 150 OD 50 ml/hl Optrona aplicação ao solo 1l/ha
Standard (2 aplicações foliares)              Optrona (1 aplicação ao solo)

Tomate Tuta
Tomate 
Tripes

Pimento Tripes

Pimento
Mosca 
Branca

Tomate 
Mosca Branca

Pimento
Lepidópteros
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