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PRODUTO 

DELTINA®
  

TIPO DE PRODUTO  

Insecticida 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

 Nome químico:  Deltametrina 

 Teor em s.a.:  2,8% (p/p) 

 Família química:  Piretróide 

 Formulação:  Concentrado para emulsão (EC) 

 
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 

 

Aspecto: líquido 

Cor: amarelo 

Odor:     aromático 

Densidade: ca. 0,89 g/cm³ a 20 °C 

Solubilidade na água:  miscível 

pH: 4,0 - 6,0 a 1 % (23 °C) 

Temperatura de auto-ignição:  > 450ºC 

Propriedades oxidantes:  não oxidante 

Limite de explosão, superior:  7,00 %(V) 

Limite de explosão, superior:        0,8 %(V) 

 

CARACTERÍSTICAS  

 
DELTINA® é um insecticida piretróide de contacto e ingestão e actua ao nível do sistema 
nervoso dos insectos nos canais de sódio como inibidor da enzima acetilcolinesterase. 

 

APLICAÇÕES, ÉPOCAS E DOSES 

 
DELTINA® é um insecticida indicado para combater em pulverização (alto volume) as 
seguintes pragas nas concentrações e nas culturas indicadas: 
 

CULTURA PRAGA 
CONC. 
ml/hL 

DOSE 
ml/ha 

RECOMENDAÇÕES 

DE APLICAÇÃO 

Batata  
Escaravelho 

(Leptinotarsa decemlineata) 
40 - 50 400 - 500 

Aplicar ao aparecimento da praga e repetir 
se necessário, não excedendo 3 

aplicações 

Tomate 

Lagartas 
(Helicoverpa armigera) 

Mosca branca estufas 
(Trialeurodes vaporariorum) 

30 - 50 300 - 500 
Aplicar ao aparecimento da praga. Repetir 
em caso de necessidade com intervalos de 
3 semanas, não excedendo 3 aplicações. 
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Macieira  

Pereira 

Bichado da fruta 

(Cydia pomonella) 

 

 

 

 

 

Afídeos especialmente 
piolho verde 

(Aphis pommi) 

30 300 

Iniciar os tratamentos de acordo com o 
Serviço de Avisos. Na sua ausência aplicar 
a partir de meados de Maio, com intervalos 

de 15 dias. Não realizar mais de 3 
aplicações por ciclo cultural. 

 

Aplicar ao aparecimento da praga, 
molhando bem todas as partes verdes da 
árvore. Repetir em caso de necessidade. 

Se existirem infestações com enrolamento 
das folhas, recorrer a um insecticida 

sistémico. Não realizar mais de 
3aplicações por ciclo cultural. 

Pereira  
Psila  

(Cacopsylla pyri) 
70 700 

Tratar ao aparecimento da praga 
molhando todos os órgãos da planta. 
Repetir o tratamento se necessário 

Pessegueiro 

Afideos  
 especialmente piolho verde 

do pessegueiro (Myzus 
persicae) 

50 500 

Tratar no inicio do aparecimento da praga 
tendo o cuidado de molhar bem os órgãos 
atacados, repetindo até ao máximo de 3 
repetições. No caso de infestações com 
enrolamento das folhas, recorrer a um 

insecticida sistémico. 

Feijoeiro e 
faveira 

Piolho negro  
(Aphis fabae) 

50 500 

Tratar no inicio do aparecimento da praga 
tendo o cuidado de molhar bem os órgãos 
atacados, repetindo até ao máximo de 2 
repetições. No caso de infestações com 

enrolamento de folhas, recorrer a um 
insecticida sistémico. 

Alface  

(Ar livre) 

Nóctuas 
(Agrotis spp.) (Spodoptera 

littoralis) 
30 300 

Tratar após a instalação da cultura 
pulverizando a planta junto ao solo que fica 

junto à planta. 

Couves  
Lagartas (Pieris spp) 
Nóctuas (Agrotis spp) 

30 300 
Tratar após o seu aparecimento e repetir 

se necessário. 

Videira 
Piral  

(Sparganothis pilleriana) 
30 300 

Tratar no estado E (folhas livres-pámpanos 
com 3-8 cm). Repetir se necessário 

quando os cachos estiverem já visíveis, 8 
a 10 dias depois do tratamento anterior.  

Videira 
Altica 

(Altica lythri) 
30 300 

Tratar logo que surja a praga. Repetir se 
necessário.  

Videira Traça dos cachos 
(Lobesia botrana)  

30 - 50 300 - 500 

Fazer os tratamentos segundo o Serviço 
de Avisos. Na ausência destes efectuar o 
primeiro tratamento antes da floração (1ª 
geração) e segundo tratamento antes do 

estado de bago de ervilha (2ª geração). Na 
1ª geração basta usar 30ml/hl  

Videira 
Cicadela  

 (Emposca spp)  
50 500 

Nas vinhas sujeitas a ataque tratar em 
Junho e repetir o tratamento em Julho-

Agosto considerando os seguintes níveis: 
1º tratamento, no período de floração 

quando houver 100 larvas em 100 folhas 
observadas e repetir em Julho-Agosto 

quando houver 50 larvas em 100 folhas 
observadas.  

Videira 

Charuteiro  
(Byctiscus betulae)  

Casaca-de-ferro 
(Otiorhynchus spp)  

40 400 
Tratar quando do seu aparecimento em 

alto volume. 



 

 
FICHA TÉCNICA (3/3) 

   DATA DE ACTUALIZAÇÃO: 15/04/2014 

 

Ervilheira 
Traça da ervilha  

(Cydia nigricana) 
30 - 40 300 - 400 

Tratar de acordo com o Serviço de Avisos. 
Na sua falta realizar o 1º tratamento 

imediatamente após a floração e repetir 
10-15 dias depois. 

Morangueiro  

Ornamentais 

Bicho conta  
(Porcellio scaber) 

30 300 
Tratar quando do seu aparecimento e 

repetir se necessário. 

Cereais 
(Exceto milho) 

Sete-coiros (lagarta 

peluda)  
(Ocnogyna baetica) 

30 - 50 300 - 500 Tratar quando do seu aparecimento 

Oliveira Mosca de azeitona 
(Bactocera olea) 

50 500 

Tratar logo após o aparecimento da praga 
e repetir até ao máximo de 3 tratamentos. 
Seguir a indicação do Serviço de Avisos, 

quando exista na região. 

Cerejeira Mosca da cereja 
(Rhagoletis cerasi) 

50 50 

Tratar logo após o aparecimento da praga 
e repetir até ao máximo de 3 tratamentos. 
Seguir a indicação do Serviço de Avisos, 

quando exista na região 

 
 

INTERVALOS DE SEGURANÇA 
 
Intervalo de Segurança:  

7 dias em Batateira. Macieira, Pereira, Pessegueiro, Feijoeiro, Faveira, Ervilheira, Couves, Videira 
Oliveira e Cerejeira. 

3 dias em Alface, Morangueiro. 

30 dias em Cereais. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 

 
Autorização de Comercio Paralelo n.º 13/2013 
 
Classificação Toxicológica: Nocivo, Perigoso para o Ambiente 
 
 

 

 

 

 

 


