Focus Ultra
®

HERBICICDA

Concentrado para emulsão com 100 g/l ou 10,9% (p/p) de cicloxidime
Contém nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada
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 provisória de venda nº 2978 concedida pela DGADR
Data de fabrico e lote por razões técnicas em outro local da embalagem

Contém:

1 Litro ℮

Precauções Toxicológicas Ecotoxicológicas e Ambientais
Perigo
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido
H319 Provoca irritação ocular grave.
H315 Provoca irritação cutânea.
H304 Pode ser fatal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
H361d Suspeito de afectar o nascituro
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Indicações de Precaução (Prevenção):
P101 Se necessário consultar um médico, mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo
P102 Manter fora do alcance das crianças
P201 Pedir instruções específicas antes da utilização
P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de
segurança
P260 Não respirar os vapores ou nuvem de pulverização
P264 Lavar cuidadosamente com água e sabão após manuseio.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280f Usar luvas de protecção e protecção ocular/ facial.
Indicações de precaução (Reacção):
P 312 Em caso de indisposição, contacte o CENTRO DE INFOMAÇÃO ANTIVENENOS ou
um médico
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.
P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la
em repouso numa posição que não dificulte a respiração EM CASO DE INGESTÃO: contacte
imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água
abundantes.
P308+P311 Em caso de exposição ou suspeita de exposição contacte imediatamente um
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico
P331 NÃO provocar o vómito.

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P361 Despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
P337+P311 Caso a irritação ocular persista contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou
um médico
P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar
Indicações de precaução (Armazenamento):
P403+P233 Armazenar em local bem ventilado e manter o recipiente bem fechado
P405 Armazenar em local fechado à chave.
Indicações de precaução (Eliminação)
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
Intervalo de Segurança – 28 dias em vinha, pessegueiro, pereira, macieira, e alho; 42 dias em alface e alho porro; 49 dias
em ervilheira, feijoeiro e cenoura; 56 dias em couve, faveira e tabaco; 60 dias em tomateiro, 77 dias em aipo; 84 dias em
beterraba sacarina, batata e amendoim; 98 dias em girassol e colza.
SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de
recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado Valorfito; as águas de lavagem
deverão ser usadas na preparação da calda.
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O Focus® Ultra é um herbicida de pós-emergência, de acção sistémica, indicado
para combater gramíneas anuais e vivazes nas culturas de vinha, pereira, macieira,
pessegueiro, beterraba sacarina, batateira, alho, couve-brócolo, couve-de-bruxelas,
couve-repolho, couve-flor, couve-galega, couve-lombarda, couve-portuguesa, couverôxa, ervilheira, feijoeiro, feijão verde, cenoura, faveira, girassol, alface, colza, aipo,
alho-porro, tabaco, amendoim, tomateiro e arroz (antes da sementeira para controlo
do arroz-bravo).
Infestantes Susceptíveis
Anuais -

Milhã digitada (Digitaria sanguinalis); balancos (Avena spp.); milhãpé-de-galo (Echinochloa crus-galli); azevéns (Lolium spp.); Phalaris
spp.: pega-saias (Setaria verticillata); Bromus spp.; Agrostis spp.;
milhã-verde (Setaria viridis); arroz-bravo (.Oryza sativa.).

Vivazes -

Grama (Cynodon dactylon); escalracho (Panicum repens); gramafrancesa (Elymus repens); graminhão (Paspalum paspalodes).

Infestantes resistentes
Dicotiledóneas em geral e ainda o cabelo-de-cão (Poa annua) e junças (Cyperus
spp.).
Época de Aplicação
O Focus® Ultra deve ser aplicado com a cultura já instalada e as infestantes em
estado de crescimento activo.
Aplicar desde a fase de 3 folhas até ao início do afilhamento.

- Em caso de substituição de cultura deve mediar um período de 4 semanas entre
a aplicação e sementeira de uma cultura gramínea (por exemplo, milho, cereais ou
pastagens de consociação gramínea x leguminosa). Para as outras culturas, podese semear imediatamente.
- Se for necessário mobilizar o terreno; esta operação só deverá ser realizada
15 - 20 dias após a aplicação, para que a eficácia do produto não seja afectada.
- A aplicação repetida do Focus® Ultra, ou de herbicidas com o mesmo modo de
acção pode provocar o desenvolvimento de biótipos resistentes de algumas
infestantes indicadas no rótulo como susceptíveis. Recomenda-se proceder à
rotação das culturas, sempre que possível e não aplicar Focus® Ultra mais do que
três anos consecutivos nos mesmos solos. De preferência proceder à alternância
com outros herbicidas de diferente modo de acção.
Modo de Aplicação
Calibrar adequadamente o pulverizador, calculando o volume de calda a utilizar por
hectare (L/ha), de modo a assegurar a distribuição uniforme da calda. A quantidade de
produto e o volume da calda devem ser calculados em função da área a aplicar.
Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm2 e o uso
de atomizadores.
Recomenda-se um volume de calda entre os 200 - 600 l/ha.
Modo de Preparação da Calda
No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Juntar
a quantidade de Focus® Ultra a utilizar e completar o volume de água, agitando
sempre

Doses de aplicação
Infestantes anuais:
Infestantes vivazes:

2,0 l/ha
4,0 l/ha

Em arroz - para o controlo do arroz-bravo - proceder do seguinte modo:
1- Após preparação do terreno para a sementeira, inundar os canteiros, mantendo um
nível de água baixo (2 cm).
2- Após a emergência da maioria do arroz bravo (15 - 21 dias após o alagamento) retira
a água dos canteiros o mais rápido e uniforme possível. O arroz bravo encontra-se
normalmente no estado de 1 - 2 folhas.
3- Aplicar Focus® Ultra na dose de 2 l/ha.
4- Manter o terreno a seco durante dois dias.
5- Abrir as entradas e saídas de água, fazendo-a circular durante 2 dias.
6- Semear o arroz
Precauções Biológicas
- Não tratar culturas em deficientes condições vegetativas.
- Não aplicar quando se prevê chuva nas 6 horas seguintes à aplicação.
- Não atingir culturas vizinhas da área a tratar.

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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