


SPERTO tem características que o tornam 
uma ferramenta única...

Ingrediente ativo:

Acetamiprid + Bifentrina

Concentração: 

250 gr/kg Acetamiprid

250 gr/kg Bifentrina

Grupo Químico

Neonicotinóides + 

Piretóides

Modo de Ação: 

Inseticida sistêmico de contato e ingestão

Classe Toxicologica:

III – Mediamente Toxico - (Azul)

Tipo de Formulação:

WG - Granulado dispersivo

Embalagem:

Caixas com 10 pcts de 1 Kg

Caixas com 4 pcts de 5 Kg



Estrutura molecular 

Performance de controle... É ter efeito de choque, 
com residual sem causar  desequilíbrio !



Equilíbrio perfeito de ativos e concentrações,
o que ajuda no manejo de resistência

Facilidade de manuseio – Formulação WG (Caixas 10 x 1 
Kg e  04 x 05 Kg)

Baixa toxicidade (FAIXA AZUL)

SPERTO tem características que o torna 
uma ferramenta única...



Eficácia prolongada: maior percentual de plantas sadias e 
mais pesadas

Melhor choque da classe: paralisa o dano provocado pela 
cigarrinha imediatamente 

Referência no manejo de resistência: maior uso do produto, 
com mais eficiência por mais tempo

SPERTO entrega benefícios voltados para as principais 
necessidades dos pecuaristas...



CIGARRINHAS DAS PASTAGENS



CARACTERÍSTICAS

✓ Com chegada das chuvas representa também o início da infestação das 

cigarrinhas: as principais pragas de gramíneas forrageiras;

✓ Em grandes populações, podem amarelecer as pastagens resultando em 

paisagens muito semelhantes àquelas comumente vistas no período da seca;

✓ Quando em altas populações, as cigarrinhas reduzem drasticamente o 

crescimento das gramíneas, diminuindo a produção das pastagens;



CARCTERÍSTICAS

✓ As pastagens severamente atacadas pelas cigarrinhas podem apresentar menores

teores de proteína e fósforo, além de um teor mais elevado de fibra;

✓ Portanto, tem-se, além de uma produção reduzida, pastos de menor qualidade;

✓ Nestas condições, a pastagem tem sua capacidade de suporte reduzida.

✓ As cigarrinhas são insetos sugadores que, durante o período da seca, permanecem

na pastagem na fase de ovo;



FATORES BIÓTICOS 



CARACTERÍSTICAS

✓ No início do período chuvoso estes ovos dão origem as ninfas;

✓ Além do calor, as cigarrinhas dependem, para o seu desenvolvimento, de muita

umidade;

✓ As cigarrinhas aos se alimentarem injetam substâncias de dois tipos: umas que se

coagulam no interior dos tecidos da folha, possivelmente desorganizando o

transporte da seiva; e outras solúveis, que se translocam nas folhas,

predominantemente no sentido apical, determinando a morte dos tecidos.

✓ Em geral, as folhas atacadas pelas cigarrinhas morrem a partir das pontas,

apresentando, posteriormente, um aspecto retorcido;



CARACTERÍSTICAS



CARACTERÍSTICAS



CARACTERÍSTICAS



ESTRATÉGIA DE

MANEJO



RECOMENDAÇÕES

➢Aplicar com pasto rebaixado, pois facilita a chegada do produto,

consequentemente melhorando a eficiência;

➢ Também para uma melhor eficiência, Iniciar o controle (pulverização) no inicio

do aparecimento da praga, pois como os adultos das cigarrinhas vivem em média

dez dias, ao se constatar as pastagens amarelecidas, a maior parte da população

que ocasionou estes danos já morreram.



POSICIONAMENTO

70 a 130g/ha 

POSICIONAMENTO SPERTO NAS MESMAS SITUAÇÕES DE CUSTO 
POR HÁ SUPERA OS INSETICIDAS PADRÕES DE MERCADO. 



POSICIONAMENTO

NUTRIÇÃO FOLIAR – BIO 
ESTIMULANTES 

UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE ESTIMULAM A RECUPERAÇÃO DA 
PLANTA E REDUZEM O STRESS CAUSADO PELA TOXINA DA CIGARRINHA.

+
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