
Insecticida com Elevada Eficácia no controlo das pragas das Hortícolas



Alverde é o novo insecticida da BASF que protege as hortícolas das pragas que as atacam. Actua por contacto e ingestão 
sobre as larvas de várias espécies de lepidopteros (lagartas) que atacam o tomate, pimento, beringela couves  e alface. 

Também controla o escaravelho da batata, actuando por contacto e ingestão sobre as larvas e formas adultas. 

Nome

APV 04053.

Nota: Antes de utilizar o produto, leia atentamente o rótulo.

Composição 24 % metaflumizona.

Alverde®

Formulação Suspensão concentrada (SC).

Insecticida com Elevada E�cácia no controlo das pragas das Hortícolas

10 gestos responsáveis 

ANTES DA APLICAÇÃO DURANTE DEPOIS DA APLICAÇÃO

Eficácia e Segurança: Alverde actua por contacto e ingestão, após contacto com o
produto as larvas param de se alimentar, imobilizando-as. No caso do escaravelho da batata 
também inibe a alimentação dos adultos.

Comportamento sobre a Planta: Alverde é um insecticida de superfície com
mobilidade translaminar. A ausência de sistemia evita a diluição, permitindo controlar com 
maior eficácia as larvas que se encontram à superfície das folhas.

Eficácia a Altas Temperaturas: Com o calor as larvas aumentam o ritmo de
alimentação com a consequência de ingerirem mais quantidade de substância activa 
aumentando a eficácia do produto.

Baixa Toxicidade para Insectos Polinizadores e outros Artrópodes 
Auxiliares: Ideal para uso em estufas.

Resistência à Lavagem pela Chuva: A metaflumizona apresenta afinidade com
as ceras cuticulares o que a torna resistente à lavagem pela chuva.
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