
 

 

Cadubal – Companhia de Adubos, S.A. 
Telefone: 258350300 Fax: 258351737 Email: geralcadubal@cadubal.com 

Site: www.cadubal.com Capital Social 1.190.000 € 
 

 

Ficha normalizada de produto – COURAZE 

 

Agroquimicos 

Produto COURAZE 

Família Inseticida 

APV 3733 CHEMINOVA 

Classificação Toxicológica Perigoso para o ambiente. 

 

Composição Química 

Substancia Ativa Concentração Formulação 

imidaclopride 200 gr/l SL – Solução concentrada 

 

Apresentação 50 ml 1 L 5 L 

Caixa 24 unidades 12 unidades 4 unidades 

Palete 120 Caixas - - 

 

Recomendação de utilização 

O Couraze é um inseticida sistémico á base de imidaclopride, que atua por contacto e ingestão. 

 

Culturas Pragas Dose 
Intervalo 

de 
Segurança 

Época de 
Tratamento 

Batateira Escaravelho 75 ml/hl 21 dias Início do ataque 

Pimenteiro Afídeos, Mosca branca 50 ml/hl 3 dias Início do ataque 

Tomateiro Afídeos, Mosca branca 50 ml/hl 3 dias Início do ataque 

Meloeiro Afídeos 50 ml/hl 3 dias Início do ataque 

Pessegueiro Afídeo verde e outros 50 ml/hl 14 dias Início do ataque 

Cerejeira Afídeos  50 ml/hl 21 dias Início do ataque 

Macieira Mineiras, Afídeos verde e cinzento 50 ml/hl 14 dias Início do ataque 

Pereira Afídeos 50 ml/hl 14 dias Início do ataque 

Citrinos – a) Mosca branca 75 ml/hl 14 dias b) 

Citrinos – a) Mineiras das folhas dos rebentos 50 ml/hl 14 dias c) 

Videira Cicadela ou cigarrinha verde 35 ml/hl 14 dias d) 

Tabaco Afídeos 50 ml/hl 14 dias Início do ataque 

 

a) Não aplicar em Limoeiro. 
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b) 75 ml/hl ou 50 ml/hl de Couraze + 1L/hl de Óleo de Verão. Primeira aplicação no início 

do ataque após a eclosão dos ovos, repetir 21 dias depois em caso de necessidade. 

c) Juntar 0,5L/hl de Óleo de Verão. Primeira aplicação no início do ataque, repetir em 

caso de necessidade 14 a 21 dias depois, de forma a proteger os novos rebentos. 

d) Aplicar em vinhas atacadas, após a floração, quando houver 100 larvas em cada 100 

folhas observadas. A partir de Julho realizar os tratamentos se houver 50 larvas por 

cada 100 folhas observadas. 

 

Observações 

As boas práticas agrícolas recomendam: 
Não aplicar o COURAZE durante a floração das culturas, porque o produto é prejudicial para 
as abelhas o que pode afetar a polonização. 
No caso dos Citrinos, quando se mistura Óleo, deve-se regar o pomar antes das aplicações e 
não aplicar desde a floração até os frutos terem o tamanho de uma noz. 
Não aplicar mais produto do que a dose necessária. 
Entregar as embalagens vazias, num ponto de recolha autorizado. 
Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado durante a aplicação do COURAZE. 
A leitura deste documento, não dispensa a leitura atenta do rótulo. 

 

Marca registada CHEMINOVA, Dinamarca. 
Importado e comercializado em Portugal, por: Cadubal – Companhia de Adubos, SA. 
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