Spectrum

®

Concentrado para emulsão com 720 g/l ou 63,9% (p/p) de
dimetenamida-P

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

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

81116825 PT1047

HERBICIDA

Contém:

5 Litros

® = Marca registada de BASF

Autorização de venda nº 0085 concedida pela DGADR

Características gerais
O SPECTRUM é um herbicida de acção residual, que actua na fase inicial da
germinação das infestantes indicado para o controlo de infestantes gramíneas e
dicotiledóneas anuais da cultura do milho.
Época, doses e condições de aplicação
Aplicar em pré-emergência do milho e antes da emergência das infestantes ou em
pós-emergência precoce, após a emergência do milho (1-3 folhas) mas antes da
emergência das infestantes
Aplicar com humidade na camada superficial do solo.
Dose: 1,2 a 1,4 l/ha
Infestantes susceptíveis
Bredo (Amaranthus blitoides), tristes (Amaranthus graecizans), bredo (Amaranthus
hybridus), moncos-de-perú (Amaranthus retroflexus), morrião (Anagallis arvensis),
bromo (Bromus sp.), bolsa-de-pastor (Capsella bursapastoris), milhã-digitada
(Digitaria sanguinalis), milhã-pé-de-galo (Echinochloa crus-galli ), erva-moleirinha
(Fumaria officinalis), erva-da-moda (Galinsoga parviflora), lâmio-roxo (Lamium
purpureum), miosotis (Myosotis arvensis), papoila-das-searas (Papaver rhoeas),
erva-pessegueira (Polygonum persicaria), beldroega (Portulaca oleraceae),
saramago (Raphanus raphanistrum), milhãamarela (Setaria glauca), pega-saias
(Setaria verticillata), milhã-verde (Setaria viridis), morugem branca (Stellaria
media) e verónica (Veronica sp.).
Infestantes resistentes
Malvão (Abutilon theophrasti), quenopódios (Chenopodium spp.), erva-moira
(Solanum nigrum), sempre-noiva (Polygonum aviculare).
Precauções biológicas
Durante a aplicação não atingir os terrenos e culturas vizinhas. Em caso de
necessidade de substituição da cultura por condições meteorológicas adversas
ou outras, podem ser semeadas as culturas do milho, da colza e de leguminosas,
depois do terreno ser mobilizado à profundidade mínima de 15 cm. Um intervalo de
3 meses deve mediar entre a aplicação do Spectrum e a instalação de aboboreira,
alface, beterraba, brócolos, cereais praganosos, couves, linho, meloeiro, pepino,
sorgo.

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, 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.
Recomenda-se um volume de calda entre os 200 e os 400 l/ha.

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.

Spectrum®

Precauções Toxicológicas Ecotoxicológicas e Ambientais
Atenção
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea
H400 Muito tóxico para organismos aquáticos
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Recomendações de Prudência (Prevenção)
P280 Usar luvas de protecção, vestuário de protecção e protecção facial
P272 A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P273 Evitar libertação para o ambiente
Indicações de precaução (Reacção):
P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico
P303+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar suavemente com sabonete
e água abundantes
P333+P311 Em caso de irritação ou erupção cutânea 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
P391 Recolher o produto derramado
P331 Não induzir o vómito
P405 Guardar fechado à chave
P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos
perigosos
SPe3a Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas
adjacentes a águas de superfície.
SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas
tratadas até á secagem do pulverizado.
SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar, camisa de
mangas compridas, calças, meias e sapatos.
SPoPT4 O aplicador deverá usar, luvas, vestuário de proteção, proteção facial e botas de
borracha durante a preparação da calda e aplicação do produto.
SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em
lavar as luvas por dentro.
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 808 250 143
SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada
e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num
centro de receção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na
preparação da calda.
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