HERBICIDA

Solução concentrada com 480 g/l ou 39,6% (p/p)
de bentazona (sob a forma de sal sódio)
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

81103300 PT1125

Basagran

®

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
Autorização de venda nº 0030 concedida pela DGPC

Contém:

5 Litros ℮

® = Marca registrada de BASF

PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES
HUMANOS E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
Atenção
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido
H302 Nocivo por ingestão.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos
duradouros.
Indicações de Precaução (Prevenção):
P280f Usar luvas de protecção e protecção ocular/ facial.
P261c Evite respirar a névoa.
P264 Lavar cuidadosamente com água e sabão após manuseio.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos
Indicações de precaução (Reacção):
P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água
abundantes.
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente
com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível.
Continuar a enxaguar.
P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P330 Enxaguar a boca.
SP1a Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem, excepto nas
aplicações em arrozais nas doses indicadas.
No caso de aplicações aéreas tomar em consideração os aspectos inerentes a esta técnica de
aplicação de modo a não contaminar as zonas circunvizinhas da área a tratar.

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

O BASAGRAN é um herbicida selectivo e de contacto, indicado para:
ARROZ
Dose - 3-4 l/ha
Arroz Semeado - aplicar 30 a 60 dias após a sementeira
Arroz Transplantado - aplicar 20 a 30 dias após a transplantação
As infestantes devem estar no estado de 3 a 5 folhas e a cultura no estado de 3-4 folhas até
final do afilhamento.
O BASAGRAN não deve ser aplicado quando as temperaturas são inferiores a 19ºC ou
superiores a 32ºC.
ERVILHEIRA
Dose - 2,5-3 l/ha
A aplicação deve ser feita após o terceiro par de folhas e as infestantes no estado de
plântula.
MILHO
Dose - 2,5-3 l/ha
A aplicação deve ser feita a partir do estado de 5-6 folhas com as infestantes no estado de
plântula.
Utilizar um volume de calda de 200-400 l/ha.
INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS
Orelha-de-mula (Alisma plantago-aquatica), orelha-de- mulalanceolada (Alisma lanceolatum),
carapau (Ammania coccinea), espeto (Schoenoplectus mucronatus), negrinha (Cyperus
difformis), mangerico (Lindernia dubia), juncinha (Cyperus esculentus), saramago
(Raphanus raphanistrum), figueira-do- inferno (Datura stramonium), bredos (Amaranthus
spp), beldroega (Portulaca oleracea), ervapessegueira (Polygonum persicaria), erva-moira
(Solanum nigrum), morrião (Anagallis arvensis), quenopódios (Chenopodium spp), mostardados-campos (Sinapis arvensis), juta-da-china (Abutilon theophrasti)
INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS
Heteranthera spp
INFESTANTES RESISTENTES
Milhãs (Echinochloa spp, Digitaria spp, Setaria spp), graminhão (Paspalum paspalodes),
escalracho (Panicum repens), grama (Cynodon dactylon) e outras gramíneas.
PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
• A aplicação deste produto pode causar estragos se atingir directamente culturas vizinhas da
área a tratar.
• Não contaminar a água da rega, sementes, adubos e outros produtos agrícolas.
• Não efectuar aplicações período correspondente ao Outono ou Inverno
• Não aplicar em solos com águas subterrâneas pouco profundas
• Não aplicar em solos pobres em matéria orgânica
• Não aplicar em solos Cársticos

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
No recipiente onde se prepara a calda deitar metade de água necessária. Juntar a quantidade
de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.
MODO DE APLICAÇÃO
Calibrar adequadamente o pulverizador, calculando o volume de calda a utilizar por hectare,
de modo a assegurar a distribuição uniforme da calda. A quantidade de produto e o volume de
calda devem ser calculados em função da área a aplicar. A quantidade de produto a utilizar
por hectare é então diluída no volume de água calculado.
Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm2 e o uso
de atomizadores.
LIMPEZA DO MATERIAL
Após o tratamento lavar o material de aplicação com detergente e água.

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.

