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FLiPPER® 
Inseticida e Acaricida 

Formulação/Composição 
Emulsão de óleo em água (EW) com 479,8 g/L ou 47,8% (p/p) de ácidos gordos  
(na forma de sais de potássio) 
 

Este produto pode ser utilizado em Modo de Produção Biológico 

 

FLiPPER® é um inseticida e acaricida com base em sais potássicos de ácidos gordos. As 

cadeias lipofílicas dos ácidos gordos penetram na matriz lipoproteica das membranas 

celulares dos insetos e ácaros, comprometendo a funcionalidade celular e causando a 

desidratação e morte do organismo alvo. O seu modo de ação é por contacto, sobre 

larvas e adultos. Em alguns casos, poderá controlar ovos de insetos. Possui rápida ação, 

podendo-se observar o seu efeito no prazo de 48 horas após a aplicação. 

 

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES/DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

PEPINO (em estufa) 

Afídeos (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae e Myzus persicae), mosca branca 

(Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) e aranhiço amarelo (Tetranychus urticae) 

Concentração: 1-1,6 L/hL (dose máxima de 16 L/ha). 

Aplicar ao início da infestação. Realizar no máximo 5 aplicações com intervalo mínimo 

de 7 dias entre aplicações. Volume de Calda: 300-1000 L/ha. 

 

TOMATEIRO (em estufa) 

Afídeos (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae e Myzus persicae), mosca branca 

(Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) e aranhiço amarelo (Tetranychus urticae) 

Concentração: 1-1,6 L/hL (dose máxima de 16 L/ha). 

Aplicar ao início da infestação. Realizar no máximo 5 aplicações com intervalo mínimo 

de 7 dias entre aplicações. Volume de Calda: 300-1000 L/ha. 



 

 

 

TOMATEIRO (em ar livre) 

Afídeos (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae e Myzus persicae), mosca branca 

(Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) e aranhiço amarelo (Tetranychus urticae) 

Concentração: 1-2 L/hL (dose máxima de 20 L/ha). 

Aplicar ao início da infestação. Realizar no máximo 1 aplicação. Volume de Calda: 300-

1000 L/ha. 

MORANGUEIRO (em estufa) 

Afídeos (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae e Myzus persicae), mosca branca 

(Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) e aranhiço amarelo (Tetranychus urticae) 

Concentração: 1-1,6 L/hL (dose máxima de 16 L/ha). 

Aplicar ao início da infestação. Realizar no máximo 5 aplicações com intervalo mínimo 

de 7 dias entre aplicações. Volume de Calda: 300-1000 L/ha. 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

 

O produto deve entrar em contacto direto com a praga alvo. É essencial efetuar uma boa 

cobertura da superfície a tratar com o produto, nomeadamente na cobertura das folhas, 

quer na página superior ou na página inferior. 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

 

Lavar e limpar cuidadosamente o pulverizador, antes de adicionar o FLiPPER®. Na 

preparação da calda, deitar metade do volume de água adequado para a pulverização 

prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade 

necessária de produto e completar o volume de água, assegurando agitação contínua. O 

produto mistura-se rapidamente com a água e não requer agitação vigorosa. De forma a 

evitar espuma, não utilizar agitação na parte superior do tanque. Usar a calda de 

pulverização imediatamente após a mistura. Na preparação da mistura, não usar água 

dura, isto é, água que contenha iões metálicos (cálcio, magnésio, ferro, etc) com 

concentrações superiores a 300 ppm. 

Em situações em que apenas água dura está disponível, um agente tampão pode ser 

adicionado à água antes da mistura, a fim de evitar precipitação. 

MODO DE APLICAÇÃO 

Calibrar corretamente o equipamento para o volume de calda gasto por ha, de acordo 

com o débito do pulverizador (L/min) e da velocidade e largura de trabalho (distância 

entrelinhas), com especial cuidado na uniformidade de distribuição da calda. A 

quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, 

respeitando as concentrações/doses indicadas. 

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração 

indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto 

proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a 

respeitar a dose. 



 

 

 

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO 

Imediatamente após o uso, limpe completamente o equipamento de pulverização. 

Drenar o sistema e lavar completamente o tanque de pulverização, a lança e os bicos 

duas a três vezes com água limpa, até que a espuma e todos os vestígios do produto 

sejam removidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

 

      

 

 

 

       ATENÇÃO 

Provoca irritação cutânea. 

Provoca irritação ocular grave. 

Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Ler atentamente e seguir todas as utilizações. 

Lavar cuidadosamente as mãos após o manuseamento. 

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial durante a 

preparação da calda e aplicação do produto. 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água e 

sabonete. 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 

durante vários minutos. Se utilizar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 

Continuar a enxaguar.  

Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. 

Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

Retirar imediatamente a roupa contaminada e lavá-la, antes de a voltar a usar. 

Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 

Ficha de segurança fornecida a pedido. 

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento 

de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de 

evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas. 

Para proteção dos organismos aquáticos, na cultura do tomate (em ar livre), respeitar 

uma zona não pulverizada de 20 metros em relação às águas de superfície, incluindo 20 

metros de coberto vegetal. 

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação AntiVenenos - CIAV.  

Telef.: 800 250 250 

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares. 
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NOTA: Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a 

informação relativa ao produto antes de o utilizar. 

 



 

 

 

Todos os produtos por nós facultados são de elevado nível de qualidade e acreditamos 

que são adequados para o uso para o qual expressamente o fornecemos, mas como não 

podemos exercer controlo sobre as suas misturas ou uso, todas as condições e 

garantias, estatutárias ou outras, quanto à qualidade ou adequação dos nossos produtos 

para qualquer finalidade estão excluídos e não será aceite qualquer responsabilidade por 

nós por eventuais danos ou prejuízos que possam surgir decorrentes do seu 

armazenamento, manuseamento, aplicação ou uso. 

 

FLiPPER® é uma marca registada de AlphaBioPesticides Ltd. 

Titular da Autorização de Venda: 

Alpha BioPesticides Limited  

St John’s Innovation Centre 

Cowley Road, Cambridge 

CB4 0WS INGLATERRA 

Telef.: (+44) 12239 11766 


