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PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, 
ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIEN-
TAIS 

 
 

Inseticida indicado para combater a traça dos 
cachos, o bichado e a cochonilha de S. José 
da macieira e da pereira. Tem também efeito 
secundário sobre as mineiras das folhas da 
macieira. 

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 25% (p/p) de fenoxicarbe

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O 
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

L1054450  PORT/08X  PPE 4110507PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
•  Pelas suas características, o INSE-

GAR 25 WG é geralmente conside-
rado seguro para importantes artró-
podes – predadores e parasitoides
– auxiliares.

• -
tes a inseticidas cujo modo de atua-
ção difere do seu.

•  A sua aplicação deve ser feita evi-
tando as horas mais quentes do dia,
com a folhagem seca.

•  As suas características tornam-no
um inseticida compatível com pro-
gramas de proteção integrada.

•  Não se aconselha a sua utilização
em pereiras das variedades ‘General
Leclerc’ e ‘Hardy’, dada a sua even-

-
xicidade).

•  Não contaminar culturas e terrenos
vizinhos.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Na preparação da calda deitar metade 
do volume de água adequado para a 
pulverização prevista. Deitar a quan-
tidade de produto necessária e com-
pletar o volume de água pretendido, 
assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO
Calibrar corretamente o equipamento, 
assegurando a uniformidade na dis-
tribuição de calda no alvo biológico 
pretendido.
Calcular o volume de calda gasto por 
ha em função do débito do pulveriza-
dor (L/min), da velocidade e largura de 
trabalho (distância entrelinhas).
Nas fases iniciais de desenvolvimen-
to das culturas aplicar a calda com a 
concentração indicada. Em pleno de-
senvolvimento vegetativo, adicionar a 
quantidade de produto proporcional-
mente ao volume de água distribuído 
por ha, pelo pulverizador, de forma a 
respeitar a dose.

ATENÇÃO
• Suspeito de provocar cancro.
•  Muito tóxico para os organismos

aquáticos com efeitos duradouros.
• 

da utilização.
•  Não comer, beber ou fumar durante

a utilização deste produto.
•  EM CASO DE exposição ou suspeita

de exposição: consulte um médico.
• Recolher o produto derramado.
•  Eliminar o conteúdo e a embalagem

em local adequado à recolha de re-
síduos perigosos.

•  Ficha de segurança fornecida a pe-
dido.

•  Não poluir a água com este produto
ou com a sua embalagem.

•  Para proteção dos organismos aquá-
ticos, não aplicar em terrenos agríco-
las adjacentes a águas de superfície.

•  Perigoso para as abelhas. Para prote-
ção das abelhas e de outros insetos
polinizadores, não aplicar este produ-

•  Intervalo de Segurança – 14 dias em
vinha; 21 dias em macieira, pereira.

Em caso de intoxicação contactar o 
Centro de Informação Antivenenos. 
Telef: 800 250 250
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Autorização provisória de venda nº 2872, concedida pela DGAV

A embalagem vazia não deverá ser 
lavada, sendo completamente es-
gotada do seu conteúdo, inutilizada 
e colocada em sacos de recolha, 
sempre que possível, devendo estes 
ser entregues num centro de receção 

Os resultados da aplicação deste produto são 
suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do 
nosso domínio pelo que apenas nos responsabili-
zamos pelas características previstas na Lei.

Lote e Data de produção: ver embalagem

Mod.: 060819
SU AGI Code: 14842

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES DE USO E ÉPOCAS DE APLICAÇÃO
O INSEGAR 25 WG é um inseticida indicado para combater em pulverização as seguintes pragas:

Cultura Praga Concentração (g/hL) Condições de aplicação

Macieira
Pereira

Bichado
(Cydia pomonella)

50 – 60 g/hL

Efetuar a 1ª aplicação no início do voo dos adultos que, em regra, ocor-
rerá a partir de Maio, com temperaturas crepusculares superiores a 15º 
C, momento a partir do qual se iniciam as posturas. O 2º tratamento e 
seguintes far-se-ão com  base no controlo do voo dos adultos em ar-
madilhas sexuais e noutras observações complementares, procurando 
ter em conta o nível de estragos e, naturalmente, considerando as infor-
mações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas.
O produto tem também ação sobre as mineiras das folhas da macieira. 
Sempre que a aplicação do produto contra o bichado coincidir com a 
fase de postura das mineiras. Na prática, o tratamento contra o bichado 

no estado sensível na altura do tratamento.

Cochonilha de S. José
(Quadraspidiotus 
perniciosus)

60 g/hL + 2 L/hL
de óleo parafínico

Aplicar quando surgirem as primeiras formas móveis ou segundo as 
indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Em muitas situ-
ações, esta aplicação coincide com a primeira aplicação do INSEGAR 
25 WG para o controlo do bichado, pelo que deve atender às indicações 
do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas para o posicionamento do 
tratamento simultâneo às duas pragas.

Vinha
Traça dos cachos
(Lobesia botrana; 
Eupoecilia ambiguella)

30 – 40 g/hL

pode ser necessário outro tratamento, a efetuar duas a três semanas 
após o primeiro, particularmente se a duração do voo dos adultos for 
longa e em vinhas onde os ataques sejam habitualmente importantes. 
Se possível condicionar a aplicação ao controlo da evolução da curva 
de voo dos adultos através de observações diretas, armadilhas sexuais 
ou Serviço Nacional  de Avisos Agrícolas e procurando ter em conta o 
nível de estragos.

600 g

SU AGI Code: 14842




