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FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:  

Concentrado para Emulsão (EC) com 830 g/l ou 97,6% (p/p) de óleo parafínico.  

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO 
O PROMANAL AGRO, com base em óleo parafínico, é um hidrocarboneto que actua por contacto, formando uma 

película sobre o inimigo, causando-lhe a morte por asfixia.  

FINALIDADES 
O PROMANAL AGRO é um insecticida e acaricida indicado no controlo de mosquinhas-brancas-dos-citrinos e 

cochonilhas em citrinos e aranhiço-vermelho e cochonilha-de-São-José em pomóideas e prunóideas. 

 

 
UTILIZAÇÕES, DOSES, CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

CITRINOS (laranjeira, tangerineira e limoeiro) 

Para o controlo de cochonilhas (cochonilha-pinta-vermelha e parlatoria), efectuar a aplicação ao máximo da eclosão das 
ninfas na concentração 1-1,5 L/hl. No máximo efectuar 2 aplicações por ano, com um intervalo mínimo de 60 dias entre as 
aplicações.  

Volume de calda: 1000-2000 L/ha. 

Para o controlo de mosquinhas-brancas-dos-citrinos, efectuar a aplicação em presença da praga na concentração 1-1,5 
L/hl. No máximo efectuar 2 aplicações por ano, com um intervalo mínimo de 60 dias entre as aplicações.  

Volume de calda: 500-2000 L/ha.  

Utilizar a concentração superior para níveis de infestação mais elevados. Não ultrapassar a dose máxima de 22,5 L de 
produto/ha. 

POMÓIDEAS (macieira e pereira) 

Para o controlo de cochonilha-de-São-José, efectuar a aplicação ao máximo da eclosão das ninfas na concentração 0,75-1 
L/hl (máximo uma aplicação por ano). 

Volume de calda: 800-1000 L/ha. 

Para o controlo de aranhiço-vermelho, efectuar a aplicação em presença da praga na concentração 0,75–1 L/hl (máximo 
uma aplicação por ano). 

Volume de calda: 1000 L/ha. 

Utilizar a concentração superior para níveis de infestação mais elevados. 

PRUNÓIDEAS (pessegueiro, ameixeira, cerejeira e damasqueiro) 

Para o controlo de cochonilha-de-São-José, efectuar a aplicação ao máximo da eclosão das ninfas na concentração 0,75-1 
L/hl (máximo uma aplicação por ano). 

Volume de calda: 800-1000 L/ha. 

Para o controlo de aranhiço-vermelho, efectuar a aplicação em presença da praga na concentração 0,75–1 L/hl (máximo 
uma aplicação por ano). 

Volume de calda: 1000L/ha 

Utilizar a concentração superior para níveis de infestação mais elevados. 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
• Não aplique este produto enquanto não decorrerem 40 dias após a realização de tratamentos com enxofre, 

quando houver previsão de geadas, ou em dias quentes e secos. Tenha cuidado com a fitotoxicidade do produto 

em relação às árvores de fruto, especialmente de caroço (Prunóideas). 

 

 
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS  
• Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

• Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

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

• EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

• NÃO provocar o vómito. 

• Armazenar em local fechado à chave. 

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

• Ficha de segurança fornecida a pedido. 

• Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície 

de 10 metros em citrinos e em pomóideas e prunóideas após a floração e de 20 metros em pomóideas e 

prunóideas até a floração. 

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

• Proteger do frio. 

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

INTERVALO DE SEGURANÇA 
Intervalo de segurança: Não aplicável. 

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

 

 
 

AUTORIZAÇÃO DE VENDA 

Autorização de venda n.º 0721, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária) 

EMBALAGENS 

1L, 5L, 25L e 200L. 

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA: 

 
W. Neudorff GmbH KG 
An der Mühle, 3 
D-31860 – Emmerthal 
Alemanha 
Tel.: + 49 5155 624-0 
info@neudorff.de 

DISTRIBUÍDO POR: 

 

GENYEN – Grow and Protect, S.A. 
Edifício Inovisa – Instituto Superior de Agronomia 
Tapada da Ajuda 
1349-017 Lisboa, PORTUGAL 
Tel.: (+351) 211 581 669 
geral@genyen.pt 
www.genyen.pt 

 

 

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito 
pelas condições de aplicação nele expressas. 
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