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USO AUTORIZADO EM

biológica e

biodinâmica

A 
PRECISÃO
NO
CONTROLO
DE LAGARTAS

Insecticida microbiológico específico para o
controlo de larvas de lepidópteros.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL. PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

Autorização de Venda n.º  1610, concedida pela DGAV



*

A melhor combinação para o controlo de larvas de lepidópteros sem
gerar resistências.

 

Nº AUTORIZAÇÃO DE VENDA: 1610
COMPOSIÇÃO: Bacillus thuringiensis sp. kurstaki cepa SA-11. 32% p/p
FORMULAÇÃO: Grânulos dispersíveis em água (WG)
APRESENTAÇÃO: Caixas de 1 kg.

 

REGISTO AMPLO
DELFIN®

Encontra-se autorizado para uma 
grande quantidade de culturas 
hortícolas e lenhosas, no controlo de 
larvas de lepidópteros, como Tuta 
absoluta, Spodoptera sp., Helicoverpa 
sp., Lobesia botrana...

A estirpe SA-11 e as Cry-toxinas que 
origina, proporcionam um grande 
poder insecticida sobre uma 
multiplicidade de espécies. 

Possui um tamanho mínimo de 
partícula que garante uma boa 
cobertura da superfície tratada e uma 
grande eficácia no campo.

MÁXIMO PODER INSECTICIDA FORMULAÇÃO DE
GRANDE QUALIDADE

É um insecticida biológico composto pela bactéria Bacillus thuringiensis sp. Kurstaki estirpe SA-11. Possui elevada actividade 
sobre larvas de lepidópteros praga tanto em culturas hortícolas como lenhosas, tais como Tuta absoluta, Spodoptera spp., 
Mamestra brassicae, Autographa gamma, Lobesia botrana, Cydia pomonella, Lymantria spp., Prays spp. ou Cacoecia spp. 

Certificado em Modo de Produção Biológico.
Factor de produção registado pelo Instituto para a Agricultura Biológica (FiBL), que 
permite a sua utilização por agricultores certificados em Demeter, para Agricultura 
Biodinâmica. 



1_ A lagarta ingere o DELFIN®.

2_O cristal proteico dissocia-se no intestino do insecto.

3_As toxinas Cry são libertadas.

4_ Ocorre a activação das toxinas pelas enzimas do
interior do intestino.

5_As toxinas Cry activadas inserem-se na membrana
epitelial provocando a formação de poros que causam
a ruptura celular e finalmente a morte do insecto. 

MECANISMO DE ACÇÃO NO INSECTO

MODO DE ACÇÃO
DELFIN® é um insecticida biológico que actua por ingestão, o que significa que deve ser consumido pela praga para exercer a 
sua actividade. Graças ao seu modo de acção específico, é um produto selectivo, pelo que as larvas dos lepidópteros são 
controladas, enquanto as populações naturais de insectos e ácaros auxiliares são mantidas. 
A acção insecticida dos Bacillus thuringiensis é determinada pelos cristais proteicos produzidos pelas bactérias. Estes cristais, 
designados por pro-toxinas, são formados por toxinas Cry e ao serem ingeridos pela lagarta após a aplicação do produto, 
solubilizam-se e são activados no seu intestino, com meio alcalino, produzindo a sua morte. 



FINALIDADES AUTORIZADAS E DOSES

Culturas

Traça-do-limoeiro (Prays citri) e
Traça-do-craveiro (Cacoecimorpha pronubana)

Traça-oriental-do-pessegueiro (Grapholita molesta)
e Anársia (Anarsia lineatella)

Pragas Doses (Kg/ha)

Laranjeira e limoeiro

Damasqueiro

0,05 a 0,075 Kg/hL (doses de 1 a 2,25 Kg/ha)

0,1 Kg/hL (dose de 1 Kg/ha)

Traça-oriental-do-pessegueiro (Grapholita molesta),
Anársia (Anarsia lineatella),
Cápua (Adoxophyes orana),

Pandemis (Pandemis heparana) e
Tortricídeo-dos-frutos (Archips podana)

Traça-oriental-do-pessegueiro (Grapholita molesta),
Zêuzera (Zeuzera pyrina)

Cápua (Adoxophyes orana)

Pessegueiro

Ameixeira

Bichado-da-fruta (Cydia pomonella),
Tortricídeo-dos-frutos (Archips podana),

Pandemis (Pandemis heparana)
e Zêuzera (Zeuzera pyrina)

Macieira e pereira

0,1 Kg/hL (dose de 1 Kg/ha)

0,1 Kg/hL (dose de 1 Kg/ha)

0,075 Kg/hL (dose de 0,75 Kg/ha)

0,1 Kg/hL (dose de 1 Kg/ha)

Traça-oriental-do-pessegueiro (Grapholita molesta)
e Zêuzera (Zeuzera pyrina)Amendoeira 0,1 Kg/hL (dose de 1 Kg/ha)

Zêuzera (Zeuzera pyrina)Aveleira, castanheiro, nogueira e pistachio 0,1 Kg/hL (dose de 1 Kg/ha)

Traça-da-oliveira (Prays oleae)Oliveira 0,05 a 0,075 Kg/hL (doses de 0,4 a 0,9 Kg/ha)

Nóctua-da-alcachofra (Gortyna xanthenes),
Nóctua (Autographa gamma)
e Lagartas (Spodoptera sp.)

Alcachofra 0,05 a 0,15 Kg/hL (doses de 0,1 a 1,5 Kg/ha)

Nóctua (Autographa gamma)
e Lagartas (Spodoptera sp.)Aipo 0,05 a 0,15 Kg/hL (doses de 0,1 a 1,5 Kg/ha)

Traça-da-cebola (Acrolepiopsis assectella)Alho, cebola, chalota e alho-francês 0,15 a 0,2 Kg/hL (doses de 0,75 a 1,5 Kg/ha)

Traça-da-batata (Phthorimaea operculella)Batateira 0,15 a 0,2 Kg/hL (doses de 0,1 a 1,5 Kg/ha)

Lagartas (Spodoptera sp. e Plusia sp.)Feijoeiro e feijão-verde 0,05 a 0,15 Kg/hL (doses de 0,1 a 1,5 Kg/ha)

Nóctua (Autographa gamma) e
Lagarta (Spodoptera littoralis)Feijoeiro 0,15 a 0,2 Kg/hL (doses de 0,025 a 1,5 Kg/ha)

Nóctua-da-couve (Mamestra brassica),
Nóctua (Autographa gamma),

Lagarta (Spodoptera littoralis) e
Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)

Alface, escarola, dente-de-leão, beterraba,
endívia, espinafre, funcho, alface-de-cordeiro

(ar livre e estufa)
0,05 a 0,15 Kg/hL (doses de 0,1 a 1,5 Kg/ha)

Nóctua-da-couve (Mamestra brassica),
Lagarta (Lacanobia olerácea),
Nóctua (Autographa gamma),

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera) e
Traça-da-couve (Plutella xylostella)

Couve-flor, couve-bróculo, couve-repolho,
couve-ornamental (ar livre e estufa) 0,05 a 0,15 Kg/hL (doses de 0,1 a 1,5 Kg/ha)

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
e Lagartas (Spodoptera sp. e Plusia sp.)Pepino, abóbora, aboborinha (ar livre e estufa) 0,05 a 0,15 Kg/hL (doses de 0,1 a 1,5 Kg/ha)

Nóctua-da-couve (Mamestra brassica),
Nóctua (Autographa gamma),

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
e Lagartas (Spodoptera sp.)

Melão, melancia (ar livre e estufa) 0,05 a 0,15 Kg/hL (doses de 0,1 a 1,5 Kg/ha)

Lagartas (Spodoptera sp.) e
Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)Morango (ar livre e estufa) 0,05 a 0,15 Kg/hL (doses de 0,1 a 1,5 Kg/ha)

Nóctua (Autographa gamma)Tabaco 0,15 a 0,2 Kg/hL (doses de 0,75 a 1,5 Kg/ha)

Nóctua-da-couve (Mamestra brassica),
Nóctua (Autographa gamma)

 Lagarta (Spodoptera littoralis),
Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)

e Lagartas-da-couve (Pieris sp.)

Milho-doce 0,15 a 0,2 Kg/hL (doses de 0,025 a 1,5 Kg/ha)

Traça-dos-cachos
(Eupoecilia ambiguella e Lobesia botrana)Videira 0,05 a 0,075 Kg/hL (doses de 0,5 a 0,75 Kg/ha)

Nóctua (Autographa gamma),
Lagarta (Spodoptera littoralis)

e Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)

Alecrim, aneto, coentros, estragão, funcho,
manjericão, orégãos, salsa e

tomilho (ar livre e estufa)
0,125 a 0,2 Kg/hL (doses de 0,625 a 1 Kg/ha)

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera),
Nóctua-da-couve (Mamestra brassica),

Nóctua (Autographa gamma) e
Traça-do-tomateiro (Tuta absoluta)

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera),
Nóctua-da-couve (Mamestra brassica),

Nóctua (Autographa gamma),
Lagartas (Spodoptera sp.) e

Piral-do-milho (Ostrinia nubilalis)

Tomateiro (ar livre e estufa)

Beringela e pimenteiro (ar livre e estufa)

0,05 a 0,15 Kg/hL (doses de 0,1 a 1,5 Kg/ha)

0,05 a 0,15 Kg/hL (doses de 0,1 a 1,5 Kg/ha)



FINALIDADES AUTORIZADAS E DOSES

Culturas

Lagarta (Chrysodeixis calcites e Spodoptera littoralis)

Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)
e Lagartas (Spodoptera sp. e Plusia sp.)

Pragas Doses (Kg/ha)

Bananeira

Algodoeiro

0,08 a 0,1 Kg/hL (doses de 0,8 a 1,5 Kg/ha)

0,05 a 0,075 Kg/hL (doses de 0,5 a 0,75 Kg/ha)

Lagartas (Spodoptera sp.)Relvados 0,07 a 0,2 Kg/hL (doses de 0,7 a 2 Kg/ha)

Nóctua-da-couve (Mamestra brassica),
Nóctua (Autographa gamma),

Lagartas (Spodoptera sp),
Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera)

e Lagartas-da-couve (Pieris sp.)

Ornamentais para a produção de folha,
flor e/ou fruto - De corte ou
em vaso (ar livre e estufa)

0,05 a 0,075 Kg/hL (doses de 0,4 a 0,9 Kg/ha)

Processionária-do-pinheiro
(Thaumetopoea pityocampa),
Nóctua (Autographa gamma),

Lagartas (Spodoptera sp)
e Lagarta-do-sobreiro (Lymantria díspar)

Ornamentais (coníferas, árvores e arbustos) 0,05 a 0,075 Kg/hL (doses de 0,4 a 0,9 Kg/ha)

AMPLO ESPECTRO DE ACÇÃO
A eficácia e amplo espectro sobre as várias espécies gerada 
pelo DELFIN® baseia-se na combinação das distintas toxinas 
Cry que produzem. A diversidade destas toxinas garantem 
um controlo adequado das várias espécies da praga.

0

20

40

60

80

100

VINHA
Lobesia botrana

MORANGUEIRO
Helicoverpa 

armigera

ALFACE
Spodoptera exigua

PESSEGUEIRO
Anarsia linealella

MACIEIRA
Cydia 
pomonella

Percentagem (%) de eficácia perante distintas pragas

LER ATENTAMENTE A INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA NO RÓTULO DO PRODUTO E RESPEITAR AS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO NELE EXPRESSAS.
Intervalo de Segurança: – 1 dia em todas as culturas/finalidades aprovadas.
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