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GRIAL® 
Concentrado para emulsão (EC) contendo 25 g/L ou 2,6 % (p/p) de deltametrina 

Contém nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada 

Autorização de Venda nº 1300 concedida pela DGAV 

Inseticida piretróide 
MODO DE ACÇÃO 

O GRIAL®, com base na substância activa deltametrina, é um inseticida piretróide (IRAC-MoA 3A) de amplo espectro 

de acção, que actua por contacto e ingestão. Afecta o sistema nervoso dos insectos ao nível dos canais de sódio, 

sendo um inibidor da enzima acetilcolinesterase. 

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES/DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Aplicar o GRIAL® ao aparecimento da praga, excepto na oliveira, em que a aplicação deve ser feita à floração, assim 

que se observe o início do ataque. 

Cultura Praga 
Concentração 

/ Dose 

Nº máx. 

tratamentos 

Volume 

de calda 
I.S. 

Tomateiro 

(ar livre e 

estufa) 

Afídeos: Afídeo-do-algodoeiro (Aphis gossypii), Afídeo 

(Macrosiphum euphorbiae), Afideo-verde (Myzus 

persicae) 

Lagartas: Lagarta-do- tomate (Helicoperva armigera), 

Nóctua-cinzenta (Agrotis segetum) Lagartas 

(Chrysodeixis chalcites, Autographa gamma, 

Spodoptera exígua, Spodoptera littoralis) 

50 mL/hL ou 

0,5 L/ha 
2 

300-1000 

L/ha 
3 dias 

Beringela 

(ar livre e 

estufa) 

Afídeos: Afídeo-do-algodoeiro (Aphis gossypii), Afídeo 

(Macrosiphum euphorbiae), Afídeo-verde (Myzus 

persicae) 

Lagartas: Lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera), 

Lagarta (Spodoptera littoralis) 

50 mL/hL ou 

0,5 L/ha 
2 

300-1000 

L/ha 
3 dias 

Courgette 

(ar livre e 

estufa) 

Afídeos: Afídeo-do-algodoeiro (Aphis gossypii), Afídeo-

verde (Myzus persicae) 

Lagartas: Lagarta (Autographa gamma), Lagarta-do-

tomate (Helicoverpa armigera), Lagarta (Spodoptera 

littoralis) 

50 mL/hL ou 

0,5 L/ha 
2 

300-1000 

L/ha 
3 dias 

Pepino e 

pepino para 

conserva 

(ar livre e 

estufa) 

Afídeos: Afídeo-do-algodoeiro (Aphis gossypii), Afídeo-

verde (Myzus persicae) 

Lagartas: Nóctuas (Agrotis ipisilon), Nóctua cinzenta 

(Agrotis segetum), Lagarta-do-tomate (Helicoverpa 

armigera), Lagartas (Spodoptera sp.) 

50 mL/hL ou 

0,5 L/ha 
2 

300-1000 

L/ha 
3 dias 

Meloeiro 

(ar livre) 

Afídeos: Afídeo-do-algodoeiro (Aphis gossypii), Afídeo-

verde (Myzus persicae) 

Lagartas: Lagarta (Autographa gamma), Lagarta-do-

tomate (Helicoverpa armigera), Lagartas (Spodoptera 

littoralis, Spodoptera exigua), Nóctuas (Agrotis 

ipisilon), Nóctua cinzenta (Agrotis segetum), 

50 mL/hL ou 

0,5 L/ha 
2 

300-1000 

L/ha 
3 dias 

Melancia 

(ar livre) 

Afídeos: Afídeo-do-algodoeiro (Aphis gossypii), Afídeo 

(Macrosiphum euphorbiae) 

Lagartas: Lagarta (Autographa gamma), Lagarta-do-

tomate (Helicoverpa armigera), Lagartas (Spodoptera 

littoralis, Spodoptera exigua), 

50 mL/hL ou 

0,5 L/ha 
2 

300-1000 

L/ha 
3 dias 

Couve-flor, 

Couve-

brócolo 

(ar livre) 

Afídeos: Afídeo-da-couve (Brevicoryne brassicae), 

Afídeo (Lipaphis erysimi), Afídeo-verde (Myzus 

persicae) 

Lagartas: Lagartas da-couve (Pieris brassicae, Pieris 

rapae), Nóctuas (Agrotis ipsilon), Nóctua-cinzenta 

(Agrotis segetum), Lagarta-do-tomate (Helicoperva 

amigera), Nóctua-da-couve (Mamestra brassicae), 

Lagartas (Spodoptera littoralis, Autographa gamma), 

Traça-da-couve (Plutella xylostella) 

50 mL/hL ou 

0,5 L/ha 
2 

300-1000 

L/ha 
3 dias 



 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

FT-GRIAL Página 2 de 3 MAI/2021 
 

Cultura Praga 
Concentração 

/ Dose 

Nº máx. 

tratamentos 

Volume 

de calda 
I.S. 

Morangueiro 

(ar livre e 

estufa) 

Afídeos: Afídeo-do-algodoeiro (Aphis gossypii), Afídeos 

(Aphis ruborum, Aulacorthum solani), Afídeo-do-

morangueiro (Chaestosiphon fragaefolii),Afídeo-verde 

(Myzus persicae) 

Lagartas: Nóctuas (Agrotis ipisilon) 

50 mL/hL ou 

0,5 L/ha 
2 

300-1000 

L/ha 
3 dias 

Oliveira Traça-da-azeitona (geração antófaga) (Prays oleae) 
40 mL/hL ou 

0,4 L/ha 
1 

800-1000 

L/ha 
n.a. 

Máximo de 2 aplicações por cultura para o conjunto das pragas, não ultrapassando a dose máxima de 0,5 L/ha por 

aplicação, com excepção da oliveira, limitada a uma única aplicação na dose máxima de 0,4 L/ha. 

Intervalo mínimo entre aplicações: 14 dias. 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

Para evitar o desenvolvimento de resistências recomenda-se a alternância deste produto com insecticidas com 

diferentes modos de acção. 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a 

quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação continua. 

MODO DE APLICAÇÃO 

Calibrar correctamente o equipamento para o volume de calda gasto por ha de acordo com o débito do pulverizador 

(L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda. 

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

concentrações /doses indicadas. 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

H226 Líquido e vapor inflamáveis. 

H302 Nocivo por ingestão. 

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

H315 Provoca irritação cutânea. 

H318 Provoca lesões oculares graves. 

H332 Nocivo por inalação. 

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de 

ignição. Não fumar. 

P261 Evitar respirar a nuvem de pulverização. 

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

P280 Usar luvas de protecção, protecção ocular e protecção facial. 

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE 

INFORMAÇÂO ANTIVENENOS ou um médico. 

P304+P340 – EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la 

numa posição que não dificulte a respiração. 

P305+P351+P338 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. 

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

P331 Não provocar o vómito. 

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. 

P391 Recolher o produto derramado. 

P405 Armazenar em local fechado à chave.  

P501a Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 

PERIGO 
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PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS (Cont.) 

P501a Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. 

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. 

SPe3PT2 Para protecção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros em relação 

às zonas não cultivadas. Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 30% de redução 

no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, podendo reduzir a zona não pulverizada 

para 15 metros em relação às zonas não cultivadas. 

SPe3PT2 Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 30 metros em relação 

às águas de superfície para as culturas do tomateiro, beringela, courgette, pepino, pepino para conserva, meloeiro, 

melancia e morangueiro e 20 metros em relação às águas de superfície para a oliveira. 

SPe3PT3 Para protecção dos organismos aquáticos, nas culturas de couve-brócolo e couve-flor, respeitar uma zona 

não pulverizada de 20 metros em relação às águas de superfície, incluindo 10 metros de coberto vegetal, utilizando 

bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 75 % de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a 

aplicação do produto. 

SPe8 Perigoso para as abelhas. Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este 

produto durante a floração das culturas. Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos 

campos. Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração. 

SPe8PT2 Nos tratamentos em estufa, para protecção das abelhas e outros insectos polinizadores, não aplicar este 

produto antes e durante a floração das culturas, quando se pretende usar polinizadores. 

SPo5 Arejar bem as estufas tratadas até à secagem do pulverizado, antes de nelas voltar a entrar. 

SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, 

meias e botas. 

SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas de protecção adequadas, protecção ocular e protecção facial durante a 

preparação da calda e aplicação do produto. 

SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem 

do pulverizado. 

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de protecção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro. 

Em caso de intoxicação ligar para o Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel.: 800 250 250 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM 

Armazenar em local fresco e seco, bem ventilado e protegido dos raios solares. 

EMBALAGENS 

Embalagens de 30 ml, 500 ml e 5 L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRIAL® é um produto de Industrias AFRASA S.A. Distribuído por Epagro – Serviços agrícolas, Lda. 


