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MOLUSCICIDA INDICADO PARA O COMBATE A LESMAS E CARACÓIS 
 
 
Formulação: Isco (pronto a usar) (RB) com 30 g/kg ou 3% (p/p) de metaldeído 
AV: 1061 
 
Classificação ADR: Isento Classificação CLP: ATENÇÃO 
 

 

 
 

 
Características 
O METASH 3% é um moluscicida indicado para o combate a lesmas e caracóis em cereais, colza, batateira, 
beterraba (sacarina e forrageira), alface (e outras hortícolas de folha), morangueiro e outros pequenos frutos, 
videira (uva para vinificação e uva de mesa), pomóideas, prunóideas, frutos secos, citrinos, plantas 
ornamentais e pastagens. 
O METASH 3% contém metaldeído, substância pertencente ao grupo químico dos aldeídos. Induz a segregação 
de grandes quantidades de muco, sendo as células que produzem muco, irremediavelmente destruídas, 
conduzindo à desidratação e morte. Atua por contacto e ingestão. 
 
Condições de Aplicação 

CULTURA FINALIDADE ÉPOCA DE APLICAÇÃO 
DOSE POR 

APLICAÇÃO 
(Kg/ha) 

Trigo, Cevada, 
Aveia, Centeio, 

Colza 

Caracóis 
(Helix aspersa) 
Lesmas 
(Deroceras sp.) 

Aplicar a partir da sementeira (nos sulcos ou na superfície do 
solo) e até BBCH 29 (9 ou mais rebentos laterais visíveis). 

7 

Batateira 

Caracóis 
(Helix sp., Cepaea sp.) 
Lesmas 
(Arion sp., Deroceras sp., 
Limax sp.) 

Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo) até à fase 
de senescência das folhas 

e do caule, antes da colheita (BBCH 97). 
7 

Morangueiro 
(ar     livre     e 

cultura 
protegida) 

Caracóis 
(Helix sp., Cepaea sp.) 
Lesmas 
(Arion sp., Deroceras sp., 
Limax sp.) 

Aplicar a partir da plantação (na superfície do  solo)  até  à  
fase  de  queda  total  das pétalas, fim da floração (BBCH 69). 

7 

Beterraba sacarina 
Beterraba 
forrageira 

Caracóis 
(Helix sp., Cepaea sp.) 
Lesmas 
(Arion sp., Deroceras sp., 
Limax sp.) 

Aplicar a partir da plantação (na superfície do  solo)  até  à  
fase  de  5  folhas  abertas (BBCH 15). 

7 
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CULTURA FINALIDADE ÉPOCA DE APLICAÇÃO 
DOSE POR 

APLICAÇÃO 
(Kg/ha) 

Couve- portuguesa 
(inclui      couve- 

tronchuda, couve-
penca) 

Couve-galega 

Caracóis 
(Helix sp., Cepaea sp.) 
Lesmas 
(Arion sp., Deroceras sp., 
Limax sp.) 

Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo) até à fase em 
que o caule principal atingiu     o     seu     comprimento     final, 

desenvolvimento    da    roseta    completo (BBCH 39). 
7 

Framboesa Amora 
Mirtilo Groselheira- 

vermelha 
Groselheira- preta 

Caracóis 
(Helix sp., Cepaea sp.) 
Lesmas 
(Arion sp., Deroceras sp., 
Limax sp.) 

Aplicar a partir da plantação (na superfície do  solo)  até  à  fase  de  
queda  total  das pétalas, fim da floração (BBCH 69). 

7 

Videira 
(uva           para 

vinificação e uva de 
mesa) 

Caracóis 
(Helix sp., Cepaea sp.) 
Lesmas 
(Arion sp., Deroceras sp., 
Limax sp.) 

Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície 
do solo, até ao fim da floração (BBCH 69). 

7 

Macieira Pereira 
Marmeleiro 
Nespereira 

Caracóis 
(Helix sp., Cepaea sp.) 
Lesmas 
(Arion sp., Deroceras sp., 
Limax sp.) 

Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície 
do solo, até ao fim da floração (BBCH 69). 

7 

Pessegueiro (inclui 
Nectarina) Ameixeira 

Damasqueiro 
Cerejeira Gingeira 

Caracóis 
(Helix sp., Cepaea sp.) 
Lesmas 
(Arion sp., Deroceras sp., 
Limax sp.) 

Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície 
do solo, até ao fim da floração (BBCH 69). 

7 

Amendoeira 
Nogueira Aveleira 

Castanheiro 

Caracóis 
(Helix sp., Cepaea sp.) 
Lesmas 
(Arion sp., Deroceras sp., 
Limax sp.) 

Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície 
do solo, até ao fim da floração (BBCH 69). 

7 

Laranjeira Laranjeira-
azeda Limoeiro 

Lima Tangerineira 
(inclui Clementina      

e híbridos) 

Caracóis 
(Helix sp., Cepaea sp.) 
Lesmas 
(Arion sp., Deroceras sp., 
Limax sp.) 

Aplicar desde a fase de repouso vegetativo (BBCH 00), na superfície 
do solo, até ao fim da floração (BBCH 69). 

7 

Espinafre Alface 
Chicória-de-café 

Escarola 
Endívia 

Caracóis 
(Helix sp., Cepaea sp.) 
Lesmas 
(Arion   sp.,   Deroceras 
sp., Limax sp.) 

Aplicar a partir da plantação (na superfície do solo)  até  à  fase  em  
que  o  caule  principal atingiu      o      seu      comprimento      final, 

desenvolvimento da roseta completo (BBCH 39). 
7 

Craveiro Crisântemo 
Dália Roseira 

(espécies florícolas      
em cultura    de    ar 

livre      e      em 
cultura protegida) 

Caracóis 
(Helix aspersa) Lesmas 
(Deroceras sp.) 

Da  plantação  a  BBCH  99  (até  ao  corte  ou senescência). Aplicar 
na superfície do solo. 

7 

Prados e 
Pastagens 

Caracóis 
(Helix aspersa) 
Lesmas 
(Deroceras sp.) 

Da plantação a BBCH 15 (às 5 folhas visíveis) 
- pastos de recriação. Aplicar na superfície do solo. 

7 

 
Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas atualizadas emitidas pela DGAV, assim como, todas 
as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.  

  


