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Ferramenta com grande e�cácia em aplicações precoces
e compatível com programas de proteção integrada

® 2022 Syngenta. Todos os direitos reservados. ™ e ® são marcas comerciais do Grupo Syngenta.

Use os produtos �tofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre o rótulo e a informação sobre o produto antes de usá-lo.

® 2022 Syngenta. Todos os direitos reservados. ™ e ® são marcas comerciais do Grupo Syngenta.

Use os produtos �tofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre o rótulo e a informação sobre o produto antes de usá-lo.

O inseticida especí�co
e e�caz contra afídeos



COMPROMISSOS  DE SUSTENTABILIDADE DA SYNGENTA

ACELERAR A INOVAÇÃO

• Impulsionar uma agricultura mais 
   produtiva e eficiente.

• 2 tecnologias disruptivas por ano.

• Novas tecnologias para proteger 
   as culturas de pragas e doenças.

  2.000 milhões de $ de investimento em inovação em  
 5 anos, centrados em impulsionar a agricultura sustentável.

  Compromisso de pôr em campo a cada ano novas soluções
inovadoras, impulsando a saúde das plantas e a agricultura digital.

  O nosso objetivo: proteger as culturas de pragas e doenças 
minimizando os resíduos no meio ambiente.

COMPROMISSOS
AMBIENTAIS

• Reduzir emissões de CO2 na agricultura.

• Biodiversidade e saúde do solo.

• Resiliência face às alterações climáticas.

 O nosso compromisso: reduzir as emissões de Carbono
em 50% até 2030.

  A melhoria da Biodiversidade e da saúde dos solos como
 elementos-chave para a sustentabilidade dos ecossistemas
agrícolas.

  Aumentar a resiliência dos agricultores e produtores face às
 alterações climáticas. Melhorar a e�ciência do uso da água.

<50%

USO SEGURO E BOAS
PRÁTICAS AGRÍCOLAS

• Melhorar o bem-estar das 
  comunidades rurais.

• Formar agricultores em Uso Seguro
  de fitofarmacêuticos

• As Boas Práticas Agrícolas como eixo
  fundamental de trabalho.

  Melhorar o bem-estar das comunidades locais
 através do desenvolvimento rural, promovendo 
condições laborais dignas.

  Proteger a saúde humana e a segurança do
 agricultor, reduzindo a exposição do agricultor / 
aplicador aos �tofarmacêuticos.

https://www.syngenta.pt/good-growth-plan
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Afinto®  respeita
os auxiliares
Afinto® apresenta elevada compatibilidade com a maioria dos 
artrópodes auxiliares, de acordo com a escala da OILB. Apre-
senta boa seletividade em toxicidade direta para os principais 
artrópodes auxiliares das fruteiras: Amblyseius sp., Anthocoridis 
nemoralis, Chrysoperla carnea y Adalia bipunctata, Typholodro-
mus pyri, Aphidoletes sp. Aphydius sp.

A baixa toxicidade para os artrópodes auxiliares, que ocorre 
principalmente durante a pulverização, aliada ao efeito prolon-
gado contra afídeos, faz com que o Afinto® diminua drastica-
mente o rácio do parâmetro praga/predador, garantindo uma 
proteção perfeita.

Afinto® é um inseticida sistémico, à base de Flonicamida, es-
pecífico para o controlo de afídeos num vasto leque de cultu-
ras, entre as quais, pessegueiro, nectarina, macieira e pereira. 

O perfil seletivo do Afinto® para os afídeos, respeitando ar- 
trópodes auxiliares, faz com que seja uma ferramenta sus-
tentável e indispensável em proteção integrada. Com Afinto® 
contribuímos para a conservação da biodiversidade nos cam-
pos agrícolas.

Família Género e espécie
Organização Internacional de Luta Biológica (OILB)

Adulto Larva Indistintamente

Anthocoridae Anthocoris nemoralis 1-2 1-2

Aphididae Aphidius sp. 1 2

Cecidomyiidae Aphidoletes sp. 1-3

Chrysopidae Chrysopa carnea 1 1

Coccinellidae Adalia bipunctata 1-2

Phytoseidae
Amblyseius califormicus 1 1

Typholodromus pyri 1-2

Escala de mortalidade (OILB):  1: <25 %;  2: 25 - 50%;  3: 50 - 75%;  4: 75 - 100%.

Comprometidos com 
a biodiversidade e a 
sustentabilidade dos 
ecossistemas agrícolas 
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Comprometidos com a 
proteção das culturas 

contra pragas e doenças 
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% PARAGEM RÁPIDA DA ALIMENTAÇÃO

A  MORTE OCORRE EM 2-5 DIAS

População de
afídeos vivos

Tempo decorrido após o tratamento (horas)

Aplicação de Afinto® em Myzus persicae

Produção de
melada
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Atua por contacto e 
ingestão, bloqueando a 
alimentação dos afídeos e 
evitando a transmissão de vírus
Após a aplicação de Afinto®, os afídeos param de se alimentar em 
1 - 2 horas, deixando de causar estragos e de produzir melada. A 
morte ocorre 2 a 5 dias após a aplicação.

Modo de 
ação único

A substância ativa do Afinto® per-
tence à família das Piridinocarboxa-

midas, único representante do grupo 
29 (classificação IRAC).

Modula os órgãos cordotonais, atu-
ando principalmente no sistema 

nervoso, inibindo a secreção 
de saliva e a excreção 

renal.

Inibe a 
excreção 

renal

Inibe a 
secreção 
de saliva
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Comprometidos 
em lançar a cada 

ano novas soluções 
inovadoras 
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Sistemia acroptal e 
translaminar, protege as folhas 
jovens não tratadas e as folhas 
enroladas
Afinto®, penetra rápidamente na planta, com ação translaminar e 
uma migração ascendente, conseguindo dessa forma proteger to-
dos os orgãos da planta, mesmo as folhas enroladas.

Excelente eficácia  
em mais de 40 espécies de afídeos
Myzus persicae Dysaphis plantaginea Aphis pomi

Acyrthosiphon pisum Dysaphis pyri Anuraphis helichrysi

Aphis craccivora Acyrthosiphon kondoi Aphis glycines

Aphis Gossypii Aphis fabae Brevicoryne brassicae

Aphis spiraecola Aphis nasturtii Diuraphis noxia

Brachycaudus helichrysi Aulacorthum solani Brachycaudus amigdaly

Hyalopterus pruni Brachycaudus schwartzi Eriosoma lanigerum

Macrosiphum euphorbiae Lipaphis erysimi Macrosiphoniella sanborni

Myzus mumecola Macrosiphum rosae Myzus cerasi

Nasonovia ribisnigri Myzus nicotianae Phorodon humuli

Rhodobium porosum Ovatus malicolens Rhopalosiphum nymphaeae

Rhopalosiphum padi Rhopalosiphum maidis Schizaphis graminum

Schizaphis piricola Rhopalosiphum ruabdominalis Sitobion ibarae

Therioaphis maculata Toxoptera citricidus Sitobion avenae
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em macieira
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A�nto®

140 g/ha
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335 g/ha

% E�cácia contra
Dysaphis pyri

em pereira

Média de 5 ensaios 
experimentais em 2020 

com 1 aplicação

Avaliações entre 
13 e 21 DDA

Média na testemunha:
Nº de afídeos por 20 

lançamentos

39

94 98
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Eficácia em Macieira:

Afinto® demonstra boa eficácia contra Dysaphis plantaginea em ma-
cieira, quando aplicado em pré-floração, resultando numa ferramenta 
necessária para o programa de controlo.

Eficácia em Pereira:

Afinto® demonstra boa eficácia contra Dysaphis pyri em pereira, resul-
tando numa ferramenta necessária para o programa de controlo.

Resultados em campo no 
controlo de afídeos em macieira

Resultados em campo no
controlo de afídeos em pereira
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Eficácia em pessegueiro

Afinto® tem uma excelente eficácia contra Myzus persicae em pes-
segueiro, quando aplicado em pré ou pós-floração, resultando numa 
ferramenta necessária para o programa de controlo. 

Afinto®   apresenta-se em embalagem de 250 g em formulação WG (grânulos dispersíveis).

Realizar a primeira aplicação quando se preveja um risco elevado de infestação (geralmente no 
início da primavera, quando se desenvolvem as primeiras folhas e quando se detetem os primei-
ros adultos). Também pode ser usado em aplicações preventivas ao início da floração.

* Para mais informações consulte a etiqueta.

Resultados em campo no
controlo de afídeos em pessegueiro

Apresentação e registo

Cultura Praga
Dose
(g/ha)

Número máx 
de aplicações

Intervalo  
segurança

Macieira e pereira

Afídeos*

120-140 2 
Intervalo 

mínimo entre 
aplicações: 

7 dias. 

21 dias

Pessegueiro e nectarina 14 dias

Laranjeira e angerineira
(inclui clementina e híbridos) 60 dias5 g/hL (máximo de

100 g/ha)

Afinto® substitui soluções antigas, face às quais tem um perfil 
toxicológico mais favorável. Além disso, graças à sua elevada 
eficácia, a dose de aplicação é muito baixa (g ma/ha), reduzindo 
assim a quantidade de produto a utilizar.
Afinto® trabalha lado a lado com os auxiliares.



10

* Mda: Modo de ação.

• A aplicação de Afinto® pode realizar-se em pré ou pós-floração alternando em cada aplicação com outros modos de ação. 

• A aplicação de Afinto® no início do ciclo da cultura favorece o controlo fácil dos afídeos, graças à sua elevada eficácia 
e à boa compatibilidade com artrópodes auxiliares que complementam e prolongam o controlo.

• Em pós-floração, a aplicação de Afinto®  penetra sistemicamente nas folhas verdes e distribui-se por toda a árvore, 
protegendo inclusive as partes da planta em crescimento.

• A aplicação de Afinto®, contra afídeos em pré ou pós-floração, também ajuda a melhorar a eficácia de produtos apli-
cados para controlo de Tripes.  

• Para diminuir o risco de aparecimento de resistências, recomendamos seguir todas as instruções do IRAC (Comité para 
a Prevenção de Resistências a Inseticidas). https://irac-online.org

Afídeos

Lepidópteros

Ácaros

Mosca-da-
fruta

BBCH 55-59 BBCH 60-69 BBCH 70-72 BBCH 73-75 BBCH 77-79 BBCH 81-85 BBCH 87-89

Alternar outros MdA*

Alternar outros 
MdA*

CALENDÁRIO DE TRATAMENTOS

EM PESSEGUEIRO E NECTARINA
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* Mda: Modo de ação.

• A aplicação de Afinto® deve realizar-se em pré-floração, continuando em pós-floração com outros modos de ação. Du-
rante a floração pode complementar-se o controlo de insetos com Evure.

• A aplicação de Afinto®  no início do ciclo da cultura favorece o controlo fácil dos afídeos, graças à sua elevada eficácia 
e boa compatibilidade com artrópodes auxiliares que complementam e prolongam o controlo.

• Para diminuir o risco de aparecimento de resistências, recomendamos seguir todas as instruções do IRAC (Comité para 
a Prevenção de Resistências a Inseticidas). https://irac-online.org

Afídeos

Lepidópteros

Ácaros

Mosca-da-
fruta

BBCH 10-59 BBCH 60-69 BBCH 71-72 BBCH 73-75 BBCH 75-79 BBCH 81-85 BBCH 87-89

Alternar outros MdA*

Alternar outros MdA*

CALENDÁRIO DE TRATAMENTOS 

EM MACIEIRA



12 Solução
sustentável

Aplica-se a dose muito baixa, 
com uma proteção até 21 dias, 

permitindo assim reduzir a 
quantidade de substância 

ativa por hectare e o número 
de aplicações por

campanha.

Seletividade

Respeita os auxiliares,
melhora a biodiversidade

nos campos agrícolas.

Atividade
sobre afídeos

Excelente controlo de ninfas e
adultos em mais de 40 espécies 

de afídeos evitando estragos 
diretos e indiretos, reduzindo 

a transmissão de viroses.

Solução 

ável

A sua elevada e�cácia aliada ao 
respeito pelos auxiliares permite 

que as suas culturas �quem 
livres de afídeos.

Modo de
ação único

E�caz por contacto e 
ingestão evitando a 

transmissão de vírus.
Imprescindível para um 
programa de controlo 
sustentável com uma 

adequada estratégia de 
prevenção.

Rápida
proteção

Inclusive uma hora depois
da sua aplicação.

Movimento
planta

Sistemia acroptal e 
translaminar.

Protege as folhas jovens 
tratadas e os novos 

lançamentos.
Atua no interior das folhas 

enroladas.
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21 Syngenta Crop Protection Lda.

Edifício Adamastor. Avenida D. João II, Torre B, nº 9-I, 13º piso
1990-079 Lisboa

www.syngenta.pt


