
Expect more

Pulsar® 40

Contém: 5 Litros
®
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Herbicida de amplo espectro eficaz no controlo do arroz bravo 
e outras infestantes monocotiledóneas e dicotiledóneas, 

selectivo para variedades de arroz resistentes às 
imidazolinonas (SISTEMA CLEARFIELD).

Solução concentrada (SL) contendo 40 g/L ou 3,7% (p/p) de imazamox

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

ESTE PRODUTO NÃO PODERÁ SER APLICADO POR VIA AÉREA

Autorização de venda nº 0177 concedida pela DGADR

Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas em outro local da embalagem



PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

Atenção

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização 
deste produto.
P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local 
adequado à recolha de resíduos perigosos

Indicações de precaução (Reação):
P391 Recolher o produto derramado.

SPe3a Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos 
agrícolas adjacentes a águas de superfície

Intervalo de segurança: 90 dias em arroz

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 utilizadas na preparação da calda. 

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.



O PULSAR 40 é um herbicida pós-emergente selectivo para variedades de arroz 
resistentes às imidazolinonas (Sistema Clearfield).

O PULSAR 40 é rapidamente absorvido pelas folhas e raízes das infestantes sendo 
translocado para os meristemas onde provoca a paragem do seu crescimento 
devido à inibição da enzima ALS.

DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

ARROZ (variedades resistentes às imidazolinonas – Sistema Clearfield)

Dose – 0,875 l/ha adicionando 0,5 l/ha do molhante DASH
Realizar dois tratamentos com a dose indicada, não ultrapassando a dose máxima 
de 1,75 l/ha de PULSAR 40 por campanha.
O primeiro tratamento deve ser realizado quando as infestantes se apresentem 
numa fase inicial do seu desenvolvimento, coincidindo com a fase de 2-4 folhas 
do arroz. O segundo tratamento deverá ser realizado cerca de 2-3 semanas mais 
tarde coincidindo com a fase de início/meio do afilhamento do arroz.
Para maior eficácia do PULSAR 40 as infestantes devem apresentar-se nos 
estádios iniciais do seu desenvolvimento e em crescimento activo.
A aplicação deve ser realizada com os canteiros drenados mas com o terreno 
saturado, devendo as entradas de água permanecer fechadas durante um período 
de 2-4 dias após a aplicação do PULSAR 40. Após este período alagar de novo 
o canteiro e manter a circulação de água fechada durante 5 dias, após os quais a 
circulação de água deverá ser restabelecida de acordo com as necessidades da 
cultura.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS
Arroz-bravo (Oryza sativa), Orelha-de-mula (Alisma plantago-aquatica), Orelha-
de-mula-lanceolada (Alisma lanceolatum), Carapau (Ammannia coccínea), Milhãs 
(Echinochloa crus-galli, Echinochloa oryzoides, Echinochloa hispidula), Azevém-
baboso (Glyceria declinata), Falsas-alismas (Heteranthera limosa, Heteranthera 
reniformis, Heteranthera rotundifolia), Graminhão (Paspalum paspalodes), Espeto 
(Scirpus mucronatus), Triângulo (Scirpus maritimus)

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS
Negrinha (Cyperus difformis)



PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
A aplicação deste produto pode causar estragos se atingir culturas vizinhas da 
área a tratar, nomeadamente arroz de variedades não resistentes ao PULSAR 40.
Não contaminar a água de rega, sementes, adubos e outros produtos agrícolas.
De modo a salvaguardar ao máximo a tecnologia do sistema Clearfield 
devem ser asseguradas algumas medidas que visem a redução do risco de 
desenvolvimento de resistências, nomeadamente:
- Utilização do PULSAR 40 única e exclusivamente em associação com semente 

certificada Clearfield.
- Utilização do PULSAR 40 estritamente de acordo com as condições de utilização 

expressas no rótulo.
- Realizar rotações com variedades tradicionalmente utilizadas, não resistentes ao 

PULSAR 40, a cada 2 anos, e rotação de herbicidas com diferentes modos de 
acção (não ALS).

- Evitar ao máximo a presença de zonas do campo não tratadas, bem como a 
infestação de diques e valas com sementes de arroz bravo.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da 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 (L/ha), 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.
Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm2 e o 
uso de atomizadores.

Volume de calda de 200-400 L/ha

LIMPEZA DO MATERIAL
Após o tratamento, lavar o material de aplicação com água e detergente.


