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PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
Atenção 
EUH210 Ficha de Segurança fornecida a pedido 
H226 Líquido e vapor inflamáveis.
H302 Nocivo por ingestão. 
H315 Provoca irritação cutânea. 
H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. 
H319 Provoca irritação ocular grave.
H332 Nocivo por inalação.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
Indicações de Precaução (Prevenção):
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.
P272 A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho. 
P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. 
Indicações de precaução (Reacção):
P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. 
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte 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. 
P391 Recolher o produto derramado
P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico. 
Indicações de Precaução (Eliminação):
P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 
SP1 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem 
SPe3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas 
de superfície, de 20 metros em pomares de citrinos e em olival, de 15 metros em hortícolas e de 10 
metros em cereais. 
SPe3 Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros, em 
relação às zonas circunvizinhas em olival e citrinos. 
SPe3A Sempre que for possível, utilize bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no 
arrastamento da calda durante a aplicação do produto, podendo, neste caso, reduzir-se em 5 metros a 
largura da zona não pulverizada. 
RPT1 Perigoso para a fauna selvagem. 
SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos contaminados, tendo cuidado 
especial em lavar as luvas por dentro. 
SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas 7 dias após a aplicação, estes deverão usar, 
luvas, camisa de mangas compridas, calças, sapatos e meias. 
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SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de 
recolha, devendo estes serem entregues num centro de receção autorizado; as águas de lavagem deverão 
ser usadas na preparação da calda.

Perfekthion®

Contém: 1 Litro ℮

Concentrado para emulsão (EC) com 400 g/L ou 37,4 % (p/p) de 
dimetoato

Contém ciclohexanona
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O 
AMBIENTE,

RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização De Venda n.º 0729 concedida pela DGAV
Inseticida sistémico para controlo de um vasto grupo de 

insetos, incluindo afídeos, moscas, tripes e moscas-brancas em 
hortícolas, cereais, citrinos, oliveira e plantas ornamentais.
Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas em outro local da 

embalagem
SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas durante 7 dias. 
SPo5 Arejar bem as estufas tratadas durante 7 dias antes de nelas voltar a entrar. 
SPoPT4 Usar luvas, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda; usar luvas, vestuário de 
proteção, proteção ocular, proteção facial e botas de borracha durante a aplicação do produto. 
SPe8 Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante o período 
de presença das abelhas nos campos, nem durante a floração das culturas, nem na presença de infestantes em floração. Se possível, 
remover as infestantes antes de entrarem em floração. Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto. 
Intervalo de Segurança: 14 dias em alho e cebola; 21 dias em beringela (ar livre) e tomateiro (ar livre); 28 dias em beterraba-de-mesa, 
beterraba sacarina, nabo e oliveira; 35 dias em cenoura e pastinaca; aplicar antes da floração em melancia e meloeiro; 91 dias (13 
semanas) em tangerineira e 106 dias (15 semanas) em laranjeira e limoeiro (não aplicar em citrinos, quando os frutos tiverem dimensão 
superior a 40% do seu tamanho final-BBCH 74); não aplicar após o final da floração em trigo, centeio e triticale.
Em caso de intoxicação contactar o centro de Informação Antiveneno. Telef: 808 250 143 
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O Perfekthion® é um insecticida organofosforado, sistémico que actua por contacto e 
ingestão, ao nível do sistema nervoso dos insetos, como inibidor da acetilcolinesterase. 
IRAC MoA Grupo 1B. 

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
Laranjeira, limoeiro, e tangerineira - Afídeos (Aphis citricola) - 1,2 L/ha .
Sempre que exista, deve-se seguir as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. 
Na sua ausência, tratar no início da infestação, efectuado uma 1ª aplicação: BBCH 69 (fim da 
floração) 2ª aplicação: até os frutos terem 40% tamanho final (BBCH 73/74). Não aplicar em 
citrinos quando os frutos tiverem dimensão superior a 40% do seu tamanho final BBCH74.
Não efetuar mais de 2 tratamentos por ciclo cultural, com um intervalo mínimo de 7 dias.
 Volume de calda 1200 L/ha.
Oliveira – Mosca-da-azeitona - (Bractocera oleae) – 100 mL/hL ou 1,2L/ha.
Tratar no início do aparecimento da praga. Não efetuar mais de 1 aplicação. 
Volume de calda 1200 L/ha.
Traça-da-oliveira - (Prays oleae) – 120mL//hL ou 1,2 L/ha.
Efetuar o tratamento ao início do aparecimento da praga, geração antófaga. Não efetuar 
mais de 1 aplicação.
Volume de calda 1000 L/ha.
Cenoura e pastinaca – Mosca-da-cenoura - (Psila rosae) - 0,6 L/ha.
 Efetuar o tratamento ao início do aparecimento da praga. Não efetuar mais de 3 tratamentos 
por ciclo cultural, com um intervalo mínimo de 7 dias. Volume de calda 300 L/ha.
Meloeiro e melancia – Afídeos - (Aphis gossypii) - 0;5 a 0;6 L/ha.
Efetuar o tratamento ao início do aparecimento da praga antes da floração. As flores são 
muito atrativas para as abelhas, não efetuar tratamentos após o início da floração. Utilizar a 
dose superior em situações de elevada pressão da praga. Não efetuar mais de 2 tratamentos 
por ciclo cultural, com um intervalo mínimo de 7 dias. Volume de calda 300 L/ha. 
Cebola e alho - Tripes (Thrips tabaci) - 0,5 a 0,6 L/ha.
Tratar ao aparecimento da praga, utilizando a dose superior em situações de elevada 
pressão da praga. Não efetuar mais de 2 tratamentos por ciclo cultural, com um intervalo 
mínimo de 10 dias. Volume de calda 300 L/ha. 
Tomateiro e beringela (ar livre) – Afídeos: (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, 
Myzus persicae) - 0,5 a 0,6 L/ha.
Tratar ao aparecimento da praga, utilizando a dose superior em situações de elevada 
pressão da praga. Não efetuar mais de 2 tratamentos por ciclo cultural, com um intervalo 
mínimo de 14 dias. Volume de calda 300 L/ha. 
Beterraba-de-mesa, beterraba sacarina e nabo - Afídeos (Aphis fabae): - 0,5 a 0,6 L/
ha.
Tratar ao aparecimento da praga, utilizando a dose superior em situações de elevada 
pressão da praga. Não efetuar mais de 2 tratamentos, com um intervalo mínimo de 21 dias. 
Volume de calda 500-600 L/ha .
Trigo, centeio e triticale - Afideos (Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Rhopalosiphum 
padi) - 0,4 a 0,5 L/ha.
Efetuar o tratamento no início da infestação utilizando a dose superior em situações de 
elevada pressão da praga. Não aplicar em cereais após floração (estado fenológico BBCH 
69). Não efetuar mais de 1 aplicação. Volume de calda 200-500 L/ha.

Ornamentais - Lantana, Oleandro, Rosa-de-gueldres, Philadelphus, Orquídea, 
Gazânia, Petúnia, Roseira, Magnólia, Crisântemo, Dália: Afídeos (Aphis fabae, Aphis 
gossypii, Macrosiphum rosae, Myzus persicae, Macrosiphum hederae, Aphis hederae): 0,6 
L/ha.
Tratar ao aparecimento da praga. Não efetuar mais de 2 tratamentos, com intervalo mínimo 
de 7 dias. Volume de calda 1000 L/ha.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
Para evitar o desenvolvimento de resistência, o produto não deve ser utilizado mais do que 
o número de vezes indicado para a cultura, alternado a sua aplicação com produtos com 
diferentes modos de ação. O produto normalmente não é fitotóxico para os usos e doses 
de aplicação recomendados, sempre que sejam respeitadas as indicações do rótulo. 
De qualquer forma, antes de usar o produto em variedades não tratadas previamente, 
deve ser pulverizada uma pequena área antes do tratamento para confirmação da 
seletividade. Relativamente às plantas ornamentais, usar apenas após testar o produto 
num número reduzido de plantas. Não aplicar nas seguintes ornamentais: Adianthum, Aralia 
Sieboldii, Asparagus plumosus, Begonia multiflora, Coleus hybridus, Calceolaria rugosa, 
Chrysanthemum indicum, Cissus antartica, Ficus pandurata, Nephrolepsis, Sanchézia, 
Sinningia speciosa, Gloxinia, Pteris tremula, Pteris ensiformis, Pteris evergemensis, Salvia 
splendens. São conhecidos problemas nalgumas variedades de crisântemo. Com tempo 
quente, tratar no início da manhã ou à noite para obter melhores resultados. Não aplicar 
PERFEKTHION a culturas em “stress” ou que possam vir a estar em “stress” proximamente, 
em especial devido a insuficiência hídrica, geada ou danos provocados por herbicidas. Não 
aplicar em caso de chuva ou geada eminente, ou se a cultura estiver molhada. 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Na preparação da calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto 
a utilizar e completar o volume de água agitando sempre. Evitar deixar a calda em repouso. 

MODO DE APLICAÇÃO
Culturas arbustivas e arbóreas: 
Calibrar corretamente 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 (distância entrelinhas) 
com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o 
volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/
doses indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à 
concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de 
produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de 
forma a respeitar a dose. 
Culturas baixas, com barra de pulverização: 
Calibrar corretamente o equipamento, calculando 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 de calda. A quantidade de produto e o volume de 
calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas. 

NOTA 
Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de 
factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas 
características previstas na Lei.
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PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
Atenção 
EUH210 Ficha de Segurança fornecida a pedido 
H226 Líquido e vapor inflamáveis.
H302 Nocivo por ingestão. 
H315 Provoca irritação cutânea. 
H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. 
H319 Provoca irritação ocular grave.
H332 Nocivo por inalação.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
Indicações de Precaução (Prevenção):
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.
P272 A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho. 
P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. 
Indicações de precaução (Reacção):
P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. 
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte 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. 
P391 Recolher o produto derramado
P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico. 
Indicações de Precaução (Eliminação):
P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 
SP1 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem 
SPe3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas 
de superfície, de 20 metros em pomares de citrinos e em olival, de 15 metros em hortícolas e de 10 
metros em cereais. 
SPe3 Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros, em 
relação às zonas circunvizinhas em olival e citrinos. 
SPe3A Sempre que for possível, utilize bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no 
arrastamento da calda durante a aplicação do produto, podendo, neste caso, reduzir-se em 5 metros a 
largura da zona não pulverizada. 
RPT1 Perigoso para a fauna selvagem. 
SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos contaminados, tendo cuidado 
especial em lavar as luvas por dentro. 
SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas 7 dias após a aplicação, estes deverão usar, 
luvas, camisa de mangas compridas, calças, sapatos e meias. 

SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de 
recolha, devendo estes serem entregues num centro de receção autorizado; as águas de lavagem deverão 
ser usadas na preparação da calda.

Perfekthion®

Contém: 1 Litro ℮

Concentrado para emulsão (EC) com 400 g/L ou 37,4 % (p/p) de 
dimetoato

Contém ciclohexanona
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O 
AMBIENTE,

RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização De Venda n.º 0729 concedida pela DGAV
Inseticida sistémico para controlo de um vasto grupo de 

insetos, incluindo afídeos, moscas, tripes e moscas-brancas em 
hortícolas, cereais, citrinos, oliveira e plantas ornamentais.
Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas em outro local da 

embalagem
SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas durante 7 dias. 
SPo5 Arejar bem as estufas tratadas durante 7 dias antes de nelas voltar a entrar. 
SPoPT4 Usar luvas, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda; usar luvas, vestuário de 
proteção, proteção ocular, proteção facial e botas de borracha durante a aplicação do produto. 
SPe8 Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante o período 
de presença das abelhas nos campos, nem durante a floração das culturas, nem na presença de infestantes em floração. Se possível, 
remover as infestantes antes de entrarem em floração. Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto. 
Intervalo de Segurança: 14 dias em alho e cebola; 21 dias em beringela (ar livre) e tomateiro (ar livre); 28 dias em beterraba-de-mesa, 
beterraba sacarina, nabo e oliveira; 35 dias em cenoura e pastinaca; aplicar antes da floração em melancia e meloeiro; 91 dias (13 
semanas) em tangerineira e 106 dias (15 semanas) em laranjeira e limoeiro (não aplicar em citrinos, quando os frutos tiverem dimensão 
superior a 40% do seu tamanho final-BBCH 74); não aplicar após o final da floração em trigo, centeio e triticale.
Em caso de intoxicação contactar o centro de Informação Antiveneno. Telef: 808 250 143 


