
Os afideos acabam, 
os auxiliares e polinizadores não!

Recomendações de aplicação por cultura

Cultura Pragas controladas Dose  
g/ha Condições de aplicação Intervalo de 

segurança

Macieira e Pereira Dysaphis Plantaginea; 
Aphis pomi; Dysaphis pyri

140

Iniciar as aplicações ao aparecimento da praga 
ou seguir as recomendações do Serviço de Avisos 

Agrícolas, quando existirem. A persistência do 
produto é de 14 a 21 dias. Número máximo de 

aplicações por ciclo vegetativo são 3.

21 dias

Pessegueiro  
e nectarina

Mysus persicae; Brachi-
caudos schwartzy  
(=persicae)

140

Iniciar as aplicações ao aparecimento da praga 
ou seguir as recomendações do Serviço de Avisos 

Agrícolas, quando existirem. A persistência do 
produto é de 14 a 21 dias. Número máximo de 

aplicações por ciclo vegetativo são 3.

14 dias

Laranjeira  
e tangerina

Aphis gossypi; Aphis  
spiraecola (=citricola);  
Myzus persicae;  
Toxoptera aurantii

100

Iniciar as aplicações ao aparecimento da praga 
ou seguir as recomendações do Serviço de Avisos 
Agrícolas, quando existirem. Número máximo de 

aplicações por ciclo vegetativo são 2.

60 dias

Cerejeira (UM) Myzus cerasi 120 - 140

Iniciar as aplicações ao aparecimento da praga 
ou seguir as recomendações do Serviço de Avisos 

Agrícolas, quando existirem. A persistência do 
produto é de 14 a 21 dias. Número máximo de 

aplicações por ciclo vegetativo são 2.

14 dias

Ameixeira (UM)

Aphis spiraecola,  
Brachycaudus helichrysi, 
Brachycaudus persicae, 
Brachycaudus prunicola, 
Hyalopterus pruni,  
Myzus persicae

120 - 140

Iniciar as aplicações ao aparecimento da praga 
ou seguir as recomendações do Serviço de Avisos 

Agrícolas, quando existirem. A persistência do 
produto é de 14 a 21 dias. Número máximo de 

aplicações por ciclo vegetativo são 2.

14 dias

Belchim Crop Protection Portugal 
Rua da Oliveira, 37 - 2º  |   3080-074 Figueira da Foz

● Elevada persistência (de 3 semanas a 1 mês)

● Excelente performance mesmo em condições de chuva  

   ou altas temperaturas

● Sem resistências cruzadas

● Excelente eficácia em aplicações preventivas

● Protege das novas folhas

● Respeita os polinizadores e insetos auxiliares

● Seguro para o homem e meio ambiente
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Teppeki é selectivo para a maioria dos auxiliares, como por exemplo:

Adalia bipunctata

Amblyseius californicus 

Amblyseius cucumeris 

Amblyseius degenerans 

Amblyseius swirskii 

Anthocoris nemoralis 

Aphidius colemani 

Aphidoletes aphidimyza 

Apis mellifera 

Atheta coriaria

Bombus terrestris 

Chrysoperla carnea 

Coccinella septempuntata

Cryptolaemus montruizieri

Encarsia formosa

Episyrphus balteatus

Hypoaspis miles

Hypoaspis miles & 

aculeifer

Kampidromus aberrans

Macrolophus caliginosus

Nesidiocoris tenuis

Orius laevigatus

Phytoseiulus persimilis 

Typhlodromus pyri 

Respeito pelos auxiliares e polinizadores

Teppeki® é um aficida específico, sendo seletivo para os predadores naturais dos afídeos.  

É de todos os aficidas específicos o mais seguro para os insectos e artropodes auxiliares.

Produto em linha com as modernas exigências  

de uma agricultura sustentável

Referência

Resultados depois 
do tratamento

Nova infestação de afideos

Perfil do produto

Composição:  50% p/p Flonicamida

Formulação: grânulos dispersíveis em água (WG)

Insecticida  específico

Grupo químico :  IRAC – grupo 29 

Classificação toxicológica CLP: sem classificação

Culturas:  macieira, pereira, pessegueiro, nectarina, laranjeira, tangerineira.  

Usos menores: ameixeira, cerejeira, abóbora, melancia, tomate de estufa, arroz.

Autorização de venda :  nº: 0803 concedida pela DGAV

TEPPEKI um aliado na gestão risco de resistências

TEPPEKI : Modo de ação único

Teppeki® pertence a um grupo químico totalmente novo, IRAC 

grupo 29, é a unica substãncia pertencente a este grupo, com 

um modo de ação distinto dos insecticidas neonicotinoides, 

piretroides ou qualquer outro. 

A Flonicamida atua por contacto e ingestão em larvas, ninfas e adultos. 

Uma vez ingerido e/ou absorvido por contato, vai bloquear a ingestão 

dos alimentos o inseto cessa imediatamente a alimentação (1 hora 

após), morrendo 3-5 dias depois. 

A Flonicamida penetra rápidamente na planta, e possui uma 

sistemia acroptal e atividade translaminar, o que contribuiu para 

a sua elevada eficácia e persistência de ação.
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Recomendações de aplicação 

●  Volumes de calda recomendado: macieira, pereira, pessegueiro, nectarina, cerejeira, 

ameixa: 500 a 1000 L/ha; laranjeira e tangerineira: 500 a 2000 L/ha; 

●  Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer 

outro com o mesmo modo de ação mais de três vezes por ciclo cultural em macieira, 

pereira, pessegueiro e nectarina, duas vezes em laranjeira, tangerineira, cerejeira e 

ameixa. 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.

Produto Seguro para o Homem e meio ambiente
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