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Clorpirifós
Clorpirifós é um inseticida organofosforado cristalino
inibidor da acetilcolinesterase causando o
envenenamento por colapso do sistema nervoso do
inseto.
Inseticida de amplo espectro: em uso doméstico para
controlar baratas, pulgas e cupins. Na agricultura é
usado para controlar pragas agrícolas (cochonilhas,
mosca-branca, tripes da banana, muitas lagartas
desfolhadoras e mineiros de folha, alguns besouros e
outros insetos).

Factos:
• Apenas 1% de d2p no produto acabado é suficiente

para proporcionar uma proteção eficaz durante 12
semanas.

• O inseticida age por contacto, ingestão e inalação
simultaneamente.

• Muito eficaz contra: Coleópteros, Homópteras e
Lepidópteras no solo ou folhagem. Por exemplo:
Tisanópteros (tripes), Lepidópteras (larvas), Dípteras
(moscas, mosquitos), Coleópteros (curculionoidea) e
outros insetos e ácaros.

• Usado para controlar pragas que atacam a folhagem e
o substrato numa variedade de culturas alimentares
oferecendo uma maior segurança para os operadores e
o meio ambiente.

• As pragas controladas incluem insetos que picam e
sugadores, como pulgões, lagartas, coleobrocas e
moscas (Anthomyiidae), moscas da vesícula e moscas
da fruta, bem como aqueles que se alimentam no chão
(moscas de guindaste e larvas de lagartas).

• Útil em cultivos como a amêndoa, algodão, milho,
laranjas, maçãs, bananas.

Bifentrina
Bifentrina é um inseticida- acaricida com enriquecimento
de isómero da família de piretroides, que funciona
interferindo com o sistema nervoso dos insetos que atua
por contacto e ingestão.
Inseticida muito tóxico para muitos insetos.
Sólido, claro, viscoso, colorido, com cheiro levemente
adocicado.

Factos:
• A bifentrina é comumente usada contra a formiga-lava-

pés, formigas carpinteiras, etc…
• Eficaz contra pulgões, lagartas, formigas, mosquitos,

traças, besouros, grilos, ácaros, aranhas, carrapatos,
vespas, tripes, moscas e pulgas.

• Mosquiteiros e paredes interiores podem ser tratados
com bifentrina.

• Usado principalmente em pomares, viveiros e casas.
• Útil em culturas, tais como; algodão, milho, alfafa,

palha, sementes de capim, plantas ornamentais e
hortaliças.

• Cerca de 70% de todos os lúpulos e framboesas
cultivados nos EUA são tratados com bifentrina.

• É um poderoso inseticida contra mosquitos vetores da
malária e filaríase.

• A sua eficácia permanece mesmo quando há
resistência a outros piritoides.

Características 91111 – Anti Insetos

MB Composição

Tipo I. Inseticida não-ciano piretroide com
enriquecimento de isómeros finamente
dispersados numa matriz polimérica de
polietileno

Cor do MB Claro, branco translúcido

Mecanismo de
funcionamento

Liberação lenta da substância ativa
interferindo com o sistema nervoso dos
insetos

Aplicações
Filme flexível, redes, malhas para
aplicações na agricultura, horticultura e
florestas

Adição Entre 1 e 3% P/P

Cheiro Fraco ligeiramente doce.

Estabilidade Estável no ar (não-volátil) não sensível à
radiação UV

Características 91101 – Anti Insetos

MB Composição
Inseticida organofosforado Anti-
colinesterasa finamente dispersado
numa matriz polimérica de polietileno

Cor do MB Branco translúcido

Mecanismo de
funcionamento

Liberação lenta da substância ativa
para o controle de Coleóptera,
Díptera, Homóptera e Lepidóptera no
solo o na folhagem e numa amplia
gama de cultivos

Aplicações Filme flexível para aplicações na
agricultura, horticultura e florestas

Adição Entre 1 e 3% P/P

Cheiro Sem cheiro

Estabilidade Estável no ar (não-volátil) não sensível
à radiação UV
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Deltametrina
A Deltametrina é um piretroide sintético que age como
inseticida e acaricida de largo espectro. Atua por
contacto direto ou ingestão afetando o sistema nervoso
dos artrópodes causando a sua morte.
Inodoro, cristalino, não corrosivo, incolor ou entre o
branco e o bege claro.
Não suscetíveis a foto-oxidação, (nenhuma poluição do
ar) baixa volatilidade não é considerado tóxico para as
plantas quando os produtos são usados segundo
instruções recomendadas, baixa solubilidade em água.

Factos:
• Especial para uso em: coleiras para animais, campos
de golfe, jardins ornamentais e tratamentos indoor de
fissuras e manchas.
• Registrado para uso em: milho, algodão, grão, soja,

legumes.
• Os produtos à base de Deltametrina são os mais
populares e amplamente utilizados pelos operadores e
indivíduos em controle de pragas.
• A Deltametrina tem sido fundamental na prevenção
da propagação de doenças transmitidas por cães de
pradaria infetados por carrapatos, roedores e outros
animais escavadores.
• Ajuda na remoção de uma variedade de pragas
domésticas, especialmente aranhas, pulgas,
carrapatos, formigas carpinteiras, abelhas carpinteiras,
baratas e percevejos. É um dos principais ingredientes
do giz mata formigas.
• No controle da Malária (Anopheles gambiae), a
Deltametrina desempenha um papel muito importante,
é usado na fabricação de mosquiteiros com inseticida
de longa duração.

* O aviso se aplica aos produtos: Clorpirifós, Bifentrina e Deltametrina.
As informações fornecidas são informações gerais. Para aplicações
específicas, consulte o Departamento Técnico da Symphony. O fornecimento
do d2p (ai) está condicionado à aprovação regulamentar das aplicações de
cada país.

Características 91121 – Anti Insetos

MB Composição

Inseticida de largo espectro da classe
dos éster-piritoides finamente
dispersado numa matriz polimérica de
polietileno

Cor do MB Incoloro, branco a bege

Mecanismo de
funcionamento

Atua por contacto direto e ingestão

Aplicações
Filme flexível para aplicações em
Agricultura, horticultura e florestas para
controle de pragas

Adição Entre 1 e 3% P/P

Cheiro Sem cheiro

Estabilidade

Estável, não contaminante do ar,
não volátil considerado não tóxico
para plantas, mas muito efetivo
contra insetos
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d2p (ai) INSETICIDA Vantagem na aplicação em sacos para fruta:

• Protege o fruto dos danos causados pelo sol e pelos pássaros

• Protege do vento e da chuva

• Permite obter um fruto mais brilhante e mais doce

• Reduz o tempo de crescimento e aumenta a produção

• Elimina a necessidade de utilizar outras substâncias ou produtos

químicos agrícolas

• O saco sendo leve permite uma economia de matérias-primas

• O plástico após utilização deve ser limpo para ser reciclado

Demoustier – Manutenção e Conservação, Lda.
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