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PRESA 
Pó molhável (WP) contendo 18% (p/p) de Bacillus thuringiensis subespécie kurstaki, 

correspondendo a uma potência de 32.000 U.I./mg 
Contém cloreto de cálcio 

Autorização provisória de venda n.º 3922 concedida pela DGAV 

INSECTICIDA BIOLÓGICO ESPECÍFICO 

MODO DE ACÇÃO 

PRESA é um insecticida natural, constituído por esporos viáveis e endotoxinas de uma bactéria, o Bacillus 

thuringiensis, específica no controlo de larvas de lepidópteros.  

PRESA actua por ingestão, provocando a paralisia geral das larvas e morte subsequente, impossibilitando-as de 

se alimentarem. Esta acção exerce-se pela destruição do tracto gastrointestinal pelas endotoxinas e pela 
infecção generalizada do insecto, provocada pela proliferação da bactéria no seu organismo. 

UTILIZAÇÕES, DOSES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Cultura Praga Dose Recomendações 

Couve 
Lagartas (Pieris brassicae; Pieris 

rapae; Mamestra brassicae) 
350 g/ha 

Tratar ao aparecimento das primeiras larvas, 

molhando bem toda a vegetação. 
Tomateiro 

Lagartas (Helicoverpa armigera; 

Chrysodeixis chalcites) 
500 g/ha 

Oliveira Traça (Prays oleae) 300 g/ha 
Tratamento dirigido à segunda geração ou 

geração antófaga, que ataca os botões florais. 

Pinheiro 
Processionária (Thaumetopoea 

pityocampea) 
500 g/ha 

Tratar ao aparecimento das primeiras larvas. 

Sobreiro Limântria (Lymantria dispar) 500 g/ha 

Videira 
Traça dos cachos (Lobesia botrana; 

Eupoecilia ambiguella) 
500 g/ha 

Tratar ao aparecimento das primeiras larvas, 

molhando bem toda a vegetação. Adicionar 1 
kg de açúcar por hectolitro de calda. 

VOLUME DE CALDA 

As doses indicadas destinam-se a pulverizações em alto volume (1000L/ha). No caso da aplicação a médio ou 

baixo volume (turbinas ou atomizadores) as concentrações devem ser aumentadas para que a quantidade de 

produto seja a mesma do que no alto volume. 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Numa vasilha, juntar a quantidade de 

produto a utilizar com um pouco de água e agitar continuamente até obter uma pasta homogénea e sem 

grumos. Deitar esta pasta no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre. Evitar deixar a calda 
em repouso. 

INTERVALO DE SEGURANÇA 

Não tem. 

LIMITE MÁXIMO DE RESÍDUOS (LMR) 

Não se aplica. 

PROTECÇÃO INTEGRADA E MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO 

  

Aconselhado em Modo de Produção Biológico. 

Cumpridos os princípios gerais da Protecção Integrada pelos utilizadores profissionais, 

todos os produtos fitofarmacêuticos autorizados em Portugal, para o combate aos 

inimigos das culturas são passíveis de ser utilizados em Protecção Integrada. 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

A aplicação deve ser efectuada nas horas de menor calor (princípio da manhã ou final da tarde). 

Não efectuar misturas com produtos de reacção alcalina, como a calda bordalesa e proceder á correcção do pH 

da água, se calcária. 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

Ficha de segurança fornecida a pedido. 

 Provoca lesões oculares graves. 

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

 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 

 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. 
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 

 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

 Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. 

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

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel.: 808 250 143. 

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTAL 

 

 

PERIGO  

EMBALAGENS 

Embalagens de 100g e 1kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

PRESA é um produto INDUSTRIAS AFRASA, SA. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


