
Metaldeído Fersol 50 

METALDEÍDO FERSOL 50 ISCA GRANULADA é um produto a 

base de Metaldeído a 5%. Essa formulação foi desenvolvida 

especialmente para ser altamente atrativa para lesmas e caramujos 

e conservar-se estável mesmo sob o efeito de alta umidade

Isca moluscicida  a base de Metaldeido na concentração de 5% 

vem pronto para uso embalado em sachets de 200 gramas em

 caixas de papelão contendo 5  unidades.  

DADOS DO FABRICANTE

Metaldeído 50 Isca Granulada

MODO DE AÇÃO

Metaldeído é um moluscicida que atua estimulando as células produtoras de 

muco, causando a dessecação, redução da mobilidade e morte de lesmas e 

caracóis. É um aldeído polimérico, com baixa solubilidade em água. 

O mecanismo exato de sua ação em mamíferos é desconhecido, mas foi 

reportado que a acidez gástrica promove a hidrólise do metaldeído a acetaldeido 

(BOOZE; OEHME, 1985), sendo os efeitos tóxicos deste, como por exemplo, 

alterações na síntese do ácido γ-aminobutírico (GABA) e alterações no sistema 

nervoso central, correlacionadas ao metaldeído.

INDICAÇÕES DE USO

O produto é indicado para o combate a Sarasinula linguaeformis (lesmas) e 

Achatina fulica (caramujos africanos) 

MODO DE USO

Espalhar diretamente o produto sobre o solo manualmente, com colher ou 

através de um aplicador de produtos granulados, próximo aos locais infestados 

por lesmas e caramujos. Aplicar nas quantidades recomendadas no campo 

“METALDEÍDO FERSOL 500 ISCA GRANULADA – DOSAGENS”.  Se necessário  

reaplicação, a mesma  só deve ser feita após 7 a 10 dias.

Onde  aplicar o produto:

O produto METALDEÍDO FERSOL 500 ISCA GRANULADA  deve ser aplicado 

nos locais de infestações de lesmas e caramujos, como jardins com locais 

úmidos e com pouca ação da luz solar, embaixo de pedras e de plantas ou 

seus esconderijos.

DOSAGENS:

Lesmas (Sarasinula linguaeformis): Aplicar 7g de produto para uma 

área de 10m²

Caramujos Africanos (Achatina fulica): Aplicar 7g de produto para 

uma área de 10 m².   

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Tetroxocano
Nome comum: METALDEÍDO 
Antídoto: Não há antidoto especifico/ Tratamento sintomático.
Telefone de emergência: (11) 4246-6200  
Disque Intoxicação Anvisa / Renaciat: 0800-7226001
C.C.I. de SP: (11) 5012-5311 

Fabricante: Fersol Indústria e Comércio S/A
Rod. Pres. Castello Branco km 68,5
CEP: 18120-970 Cx Postal 301 – Mairinque – SP -Brasil
CNPJ: 47.226.493/0001-46
Atendimento ao consumidor: (11) 4246 6395
Site: www.fersol.com.br
E-mail: comercial@fersol.com.br  

METALDEÍDO FERSOL 50 ISCA PELETIZADA

Ingrediente ativo: Metaldeído 

CAS do I.A.: 108-62-3

Formulação: iscas granuladas

Composição: Metaldeído 5% p/p, Benzoato de 

Denatonium 0,002% p/p (desnaturante), corante, 

conservante, atrativo e veiculo. 

Registro: 318340065 

Nº ONU: Não aplicável. 

Produto não enquadrado na legislação vigente sobre 

transporte de produtos perigosos. 

DADOS DO PRODUTO

METALDEÍDO FERSOL 50 ISCA GRANULADA é um 

moluscicida que tem como ingrediente ativo o 

Metaldeído, sabidamente a molécula mais efetiva para

 o combate a lesmas e caramujos.  Trata-se de uma 

formulação pronta para uso a 5% , que é a 

concentração ideal para o combate a essas pragas. 

LesmasLesmas Caramujos 

METALDEÍDO FERSOL 50 ISCA GRANULADA é uma produto a base de
 Metaldeído 5%, que é  a concentração ideal para o combate dessas 
pragas. Essa formulação foi desenvolvida especialmente para
ser altamente atrativa para lesmas e caramujos e conservar estável 
mesmo sob efeito da alta umidade.

Metaldeído é um moluscicida que atua estimulando as células produtoras de
muco, causando a dessecação, redução da mobilidade e morte de lesmas e
caracóis. É um aldeído polimérico, com baixa solubilidade em água.
O mecanismo exato de sua ação em mamíferos é desconhecido, mas foi
reportado que a acidez gástrica promove a hidrólise do metaldeído a acetaldeído
(BOOZE; OEHME, 1985), sendo os efeitos tóxicos deste, como por exemplo,
alterações na síntese do ácido γ-aminobutírico (GABA) e alterações no sistema
nervoso central, correlacionadas ao metaldeído.

O produto é indicado para o combate a Achatina fulica (caramujos africanos)
e Sarasinula linguaeformis (lesmas).

Espalhar diretamente o produto sobre o solo manualmente, com colher ou
através de um aplicador de produtos granulados, próximo aos locais infestados
por lesmas e caramujos. Aplicar nas quantidades recomendadas no campo
“METALDEÍDO FERSOL 500 ISCA GRANULADA – DOSAGENS”. Se necessário
reaplicação, a mesma só deve ser feita após 7 a 10 dias.

O produto METALDEÍDO FERSOL 500 ISCA GRANULADA deve ser aplicado
nos locais de infestações de lesmas e caramujos, como jardins com locais
úmidos e com pouca ação da luz solar, embaixo de pedras e de plantas ou
seus esconderijos.

Caramujos Africanos (Achatina fulica): Aplicar 7g de produto para
uma área de 10 m².
Lesmas (Sarasinula linguaeformis): Aplicar 7g de produto para uma
área de 10m².

Isca Moluscicida a base de Metaldeído na concen-
tração de 5%. Vem pronto para uso embalado em
sacos plásticos de 200g, 1kg e 10 kg.

METALDEÍDO FERSOL 50 ISCA GRANULADA é uma produto a base de
Metaldeído produzido na forma de pelete extrusado . Essa formulação 
foi desenvolvida especialmente para ser altamente atrativa para lesmas
 e caramujos e conservar -se estável mesmo sob efeito da alta umidade.

Isca Moluscicida a base de Metaldeído na concentração
de 5%. Vem pronto para uso embalado em  1kg (5 sacos 
de 200 g), 1kg e 10 kg.
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Alfacipermetrina  
Fersol 200 SC • • •

Alfacipermetrina
Fersol 50 SC • • •

Bifentrina Fersol 
100 PM • • •

Biflumuron Fersol  
250 + 120 SC • • • • • • • •

Brodifacoum Fersol 
Bloco Extrusado •

Brodifacoum Fersol  
Isca Grão Integral •

Brodifacoum Fersol 
Isca Grão Peletizada •

Cipermetrina Fersol 
200 CE • • •

Cipermetrina Fersol 
300 CE • • • •

Cipermetrina Fersol 
40 PM • • •

Cumatetralil Fersol 
Pó de Contato •

DDVP Fersol 1000 EC • • •

Deltametrina Fersol 2P • •

Deltametrina Fersol 
25 CE • • •

Fipronil Fersol 25 CE • •

Indoxacarbe Fersol Isca 
Gel Baraticida •

Indoxacarbe Fersol Isca 
Gel Formicida •

Lambdacialotrina Fersol 
100 CS • •

Lambdacialotrina Fersol 
2,5 ME • • • • • •

Metaldeído Fersol 50 
Isca Peletizada •

Permetrina Fersol 
384 CE • • • • •

Pirimifós Metílico Fersol 
500 EC • • •

Temefós Fersol 1G •

Temefós Fersol 500 CE •

Tiametoxam Fersol  
250 WG •


