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Helistar Pro 
Isco pronto a usar (RB) contendo 50 g/kg ou 5 % (p/p) de metaldeído 

Autorização de Venda nº 1669 concedida pela DGAV 

Moluscicida para controlo de lesmas e caracóis 

CARACTERÍSTICAS E MODO DE ACÇÃO 

Helistar Pro é um moluscicida em iscos com base em metaldeído, pertencente ao grupo químico dos aldeídos. 

O metaldeído induz a segregação de grandes quantidades de muco, destruindo as células que produzem muco, 

conduzindo à desidratação e morte de lesmas e caracóis. Actua por contacto e ingestão. 

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Helistar Pro deverá ser utilizado no controlo de lesmas (Deroceras sp., Arion hortensis) e caracóis (Helix aspersa) 

nas seguintes culturas e condições: 

Culturas Dose Época de Aplicação 

Alface, rúcula e espinafre (ar livre e 

estufa) 
7 kg/ha 

Aplicação generalizada à superfície do solo, desde a plantação 

até as plantas atingirem um desenvolvimento correspondente a 

10% da massa foliar típica da variedade (BBCH 41) 

Tomateiro (estufa) 7 kg/ha 
Aplicação generalizada à superfície do solo, desde a plantação 

até antes da emergência da inflorescência (BBCH 41) 

Morangueiro (estufa) 7 kg/ha 
Aplicação generalizada à superfície do solo, desde a plantação 

até ao final da floração, mas antes do desenvolvimento do fruto 

(BBCH 69) 

Videira 7 kg/ha 
Aplicação generalizada à superfície do solo, desde o início do 

ciclo cultural até ao fim da floração (BBCH 69) 

Macieira, pereira, marmeleiro e 

nespereira 

7 kg/ha 
Aplicação generalizada à superfície do solo, desde o início do 

ciclo cultural até ao fim da floração (todas as pétalas caídas) 

(BBCH 69) 

Ameixeira, cerejeira, damasqueiro e 

pessegueiro (incluindo nectarinas) 

Laranjeira, limoeiro, toranjeira e 

tangerineira (incluindo clementinas) 

Actinídea (kiwi), bananeira, mangueira 

e abacateiro 

Aveia, centeio, cevada, trigo mole e 

trigo duro 
7 kg/ha 

Aplicação no sulco ou generalizada à superfície do solo, desde a 

instalação da cultura até ao fim do afilhamento (BBCH 29) 

Nabo 

7 kg/ha 
Aplicação no sulco ou generalizada à superfície do solo, desde a 

plantação até às 5 folhas expandidas (BBCH 15) 
Beterraba-forrageira e beterraba-

sacarina 

Craveiro, crisântemo, dália e roseira (ar 

livre e estufa) 
7-14 kg/ha 

Aplicação generalizada à superfície do solo, desde a plantação 

até ao final do ciclo cultural (BBCH 99) 
Relvados 

Para todas as finalidades indicadas, no máximo 2 aplicações por ciclo cultural, com um intervalo entre aplicações 

de 7 a 10 dias.  

INTERVALO DE SEGURANÇA 

Não aplicável. 
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PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS  

São obtidos melhores resultados quando a aplicação é efectuada em tempo ameno e húmido (após chuva ou rega), 

quando lesmas e caracóis se encontram mais activos (período nocturno).  

Quando a infestação é elevada ou prolongada, pode ser necessário repetir o tratamento.  

Não aplicar quando seja de prever a ocorrência de uma forte chuvada, que pode reduzir a persistência dos grânulos.  

Na aplicação dos grânulos em culturas de folha larga (dicotiledóneas), deverá ser tomado especial cuidado para 

evitar que os grânulos fiquem presos na folhagem. 

MODO DE APLICAÇÃO 

O produto pode ser aplicado com um distribuidor de grânulos ou de fertilizantes. Calibrar previamente o 

equipamento a utilizar na aplicação do produto.  

O enchimento do equipamento, assim como a sua limpeza deve ser efectuado em pleno campo e nunca em quintais 

ou jardins. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES  

Impedir o acesso de animais domésticos e criação às áreas onde foram colocados os iscos. 

Não utilizar os caracóis mortos na alimentação humana ou animal.  

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

H361f Suspeito de afetar a fertilidade. 

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização. 

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. 

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

P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção facial. 

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 

P405 Armazenar em local fechado à chave. 

ATENÇÃO 

 

P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem num local adequado à recolha de resíduos perigosos. 

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. 

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização. 

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

SPe6 Para proteção das aves e dos mamíferos selvagens, recolher todo o produto derramado. 

SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas durante a aplicação do produto. 

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem as luvas, tendo cuidado especial em lavá-las por dentro. 

  Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Tel. 800 250 250. 

ARMAZENAMENTO 

Armazenar em local fechado à chave. Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares. 

EMBALAGENS 

Embalagens de 1 e 5 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Helistar Pro é um produto SHARDA CROPCHEM ESPAÑA, S.L. distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


