
 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

 

 
Mesurol200 SC 

 

 
Insecticida indicado no controlo a: 

Frankliniella occidentalis em pimento, tomate e pepino, em estufa.  

Thrips tabaci em alho, cebola, alho-francês e chalota. 

 

 

Formulação/Composição 

Suspensão concentrada (SC), com 200 g/L ou 18% (p/p) de metiocarbe 

 

 

 

O Mesurol 200 SC é um insecticida à base de metiocarbe, uma substância activa 
pertencente à família química dos carbamatos. Actua no sistema nervoso, como inibidor 
da acetilcolinesterase. É um produto com acção essencialmente larvicida, que actua por 
contacto e ingestão indicado para o controlo de Frankliniella occidentalis e Thrips tabaci 
em hortícolas. 
 

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Pimento, tomate, pepino no controlo da Frankliniella occidentalis (estufa) – aplicar a 
concentração de 500 ml/hl em pulverização em pré-floração. Efectuar no máximo 2 
aplicações por campanha com um intervalo de 10 a 14 dias. A dose máxima a aplicar de 

Mesurol 200 SC é de 2,5 L/ha para estas culturas. 
 

Alho, cebola, alho-francês e chalota no controlo de Thrips tabaci – aplicar a 
concentração de 500 – 750  ml/hl em pulverização ao aparecimento da praga. Efectuar no 
máximo 2 aplicações por campanha com um intervalo de 7 a 10 dias. A dose máxima a 

aplicar de Mesurol 200 SC é de 3,75 L/ha para estas culturas. Aplicar a dose mais 
elevada em situações de maior pressão da praga. 
 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
Para evitar quebras de eficácia do produto, realizar a aplicação de modo a molhar bem as 
plantas a proteger e respeitar as doses de aplicação e o modo de emprego. 
Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro 
da família dos carbamatos mais do que duas vezes por campanha. 
 

 

 

 



 

 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 
No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar 
bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha juntar a 
quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter 
uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o 
volume de calda, agitando sempre. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de 
calda no alvo biológico pretendido. 
Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da 
velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas). 
Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a 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. 
 

 

 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

 
Nocivo por ingestão ou inalação. 
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
Ficha de segurança fornecida a pedido. 

                                                                                                

            
 

                                                                                                              Atenção 
 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
EM CASO DE exposição ou de indisposição: contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico. 
Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. 
Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 
metros em relação às águas de superfície. 
Perigoso para as abelhas. Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, 
não aplicar este produto durante a floração das culturas. 
Respeitar um período de reentrada de 24 horas nas parcelas tratadas, ou usar vestuário 
de protecção e luvas adequadas. 
 
Intervalo de segurança: 28 dias em alho, alho-francês, cebola e chalota. 
 
Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. 
Tel.: 808 250 143. 
 

FT: 20415 A 

 
 

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura 

atenta do rótulo da embalagem. 

 


