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afídeos e moscas-brancas. Uma vez inge-
rido ou absorvido, o inseto cessa imedia-
tamente a alimentação, morrendo 3 a 5 
dias após aplicação.
O TEPPEKI possui uma sistemia acroptal 
e atividade translaminar, penetrando 
rapidamente na planta, o que contribui 
para a sua excelente eficácia e persis-
tência de ação de 2 a 3 semanas. A sua 
atividade é independente das condições 
externas de temperatura e luminosidade 
ou humidade. 
Aplica-se à dose de 100-120 g/ha em 
pulverização, ao início da infestação e 
poderá repetir a aplicação até ao máxi-
mo de 2 tratamentos por época, até à 
maturação dos frutos. O intervalo de se-
gurança é de 3 dias. 
O TEPPEKI tem um modo de ação total-
mente distinto dos outros inseticidas, 
pertence ao grupo 29 do IRAC possibili-
tando ao produtor alternar diversos mo-
dos de ação, e implementar uma estraté-
gia anti resistências. 
TEPPEKI não tem classificação toxicoló-
gica para o homem, e é um dos únicos 
inseticidas (de acordo com a OILB – Or-
ganização Internacional de Luta Biológi-
ca) que é inócuo ou pouco tóxico para a 
maioria dos insetos auxiliares.
O seu perfil para polinizadores é distinto, 
e fazem do TEPPEKI um dos poucos inse-
ticidas que não são tóxicos para abelhas. 
O TEPPEKI é um produto da investigação 
japonesa da ISK, distribuído em Portugal 
pela Belchim Crop Protection.

SHIRUDO: implacável 
contra os ácaros
A Belchim Crop Protection tem ao dispor 
dos produtores desde 2021 o SHIRUDO, 
acaricida para a cultura do tomate muito 
eficaz, persistente e com efeito de cho-
que muito rápido, um produto de inves-
tigação japonesa, cujo direito de distri-
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Portugal é um dos principais produtores 
de tomate para indústria, com vocação 
fortemente exportadora. É um sector 
organizado, empresarial e competitivo, 
desempenhando um papel sócio-eco-
nómico determinante nas regiões do Ri-
batejo e Alentejo, onde predomina. No 
entanto, os produtores de tomate estão 
sujeitos a grandes desafios: produzir de 
forma sustentável, ao mesmo tempo 
que garantem um produto de qualidade 
num ambiente económico muito com-
plexo como o que vivemos atualmente.
 
TEPPEKI: CONTROLA A MOSCA-BRAN-
CA E OS AFÍDEOS RESPEITANDO OS 
AUXILIARES E POLINIZADORES.

A mosca-branca, Bemisia tabaci, é uma 
das principais pragas da cultura do toma-
te os estragos diretos são causados pelas 
ninfas e adultos quando se alimentam 
da seiva das plantas e injetam saliva tóxi-
ca, provocando alterações no desenvol-
vimento vegetativo e podendo causar o 
amadurecimento irregular de frutos em 
tomateiro, sendo que altas densidades 
populacionais podem levar à morte da 
planta. Contudo, a maior preocupação 
deve-se ao facto da B. tabaci transmitir 
mais de 130 espécies de vírus, dos géne-
ros Begomovirus, Crinivirus, Ipomovirus 
e Carlavirus, entre outros, alguns asso-
ciados a graves prejuízos, como o vírus 
do enrolamento do tomate, tomato 
yellow leaf curl virus (TYLCV).

TEPPEKI ESTÁ AUTORIZADO PARA O 
CONTROLO DAS MOSCAS-BRANCAS 
Bemisia tabaci e Thrialeurodes E DOS 
AFÍDEOS do tomate ar livre e estufa e 
para o pimento estufa.
TEPPEKI é um inseticida sistémico à base 
de flonicamida, que atua por contacto 
e ingestão sobre as formas móveis dos 

buição foi adquirido pela Belchim CP à 
Nihon Noyhaku. 
Ácaros fitófagos podem provocar graves 
danos diretos e indiretos, e são uma pra-
ga de difícil controlo pela sua adaptabi-
lidade e capacidade reprodutiva, repre-
sentando um desafio para produtores e 
técnicos.
SHIRUDO é eficaz em ácaros tetraniquí-
deos e eriofídeos, possuindo um forte 
efeito de choque, aliado a uma persistên-
cia de ação que pode chegar a 45 dias.
Numa seara há quase sempre sobreposi-
ção de ciclos, coexistindo na mesma par-
cela ácaros nas diversas fases dos ciclo 
de vida; assim, para um controle eficaz e 
persistente, é fundamental escolher um 
acaricida que tenha ação sobre todos os 
estádios, como o SHIRUDO.
O SHIRUDO atua sobre todas as fases do 
ciclo de vida, tendo ação ovicida, larvici-
da e adultícida.
Atua por contacto, e ingestão e tem 
ainda um efeito translaminar importan-
te que permite chegar a zonas de difícil 
cobertura da pulverização, e aos enrola-
mentos e intumescimentos provocados 
pelos ácaros eriofídeos. 
Produto fácil de aplicar e com ação inde-
pendente da temperatura.
A escolha do acaricida deverá sempre le-
var em conta a alternância de modos de 
ação numa estratégia de prevenção de 
resistências. SHIRUDO só pode ser apli-
cado uma vez por ciclo cultural.
SHIRUDO aplica-se a 1kg/ha em pulveri-
zação, ao início do aparecimento da pra-
ga. O intervalo de segurança são 3 dias.
SHIRUDO é composto por 200g/kg de 
tebufenepirade. 

SHIRUDO É A SUA ESCOLHA ACARICIDA

BELCHIM CROP PROTECTION:
UMA GAMA DE INSECTICIDAS DE INVESTIGAÇÃO

JAPONESA PARA O TOMATE DE INDÚSTRIA
A gama de inseticidas para tomate indústria da Belchim Crop Protection inclui soluções diferenciadas, inovação Japonesa

que responde às grandes exigências dos produtores: controlar com eficácia as doenças e pragas, 
respeitando ao mesmo tempo o homem e meio ambiente. TEPPEKI e SHIRUDO.


