Projecto de rótulo

Parte Frontal do Rótulo

LINHA JARDINS E HORTAS FAMILIARES
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO NÃO PROFISSIONAL
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO

ROUNDUP® 60
Elimina as infestantes até à raiz
Permite replantar

LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO
125, 140, 250, 280, 500, 540, 900 ou 1000 mL

®

ROUNDUP é uma marca registada da Monsanto.

Parte Posterior do Rótulo (folha visível)
Serão adicionadas imagens
Herbicida sistémico para combater infestantes em jardins e hortas familiares.
Solução concentrada (SL), com 60 g/L ou 5,74% (p/p) de glifosato (sob a forma de sal de potássio).
Autorização de venda n.º_1137_ concedida pela DGAV.
DOSES DE APLICAÇÃO
Remove as infestantes antes do cultivo (até 30 dias antes da instalação da cultura) e após a colheita.
Infestantes fáceis (anuais): 30 ml / 10m²
Infestantes difíceis (vivazes): 40 ml / 10m²

Anuais e bianuais
Vivazes

Área a tratar

Dose de
Roundup 60

Volume de água
no pulverizador

15 m2
15 m2

45 mL
60 mL

0,5 L
0,5 L

Máximo de 1 aplicação por ano por unidade de área.
Controla as infestantes anuais nas primeiras fases de desenvolvimento e as vivazes até à floração.
PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Evitar o contacto com as plantas cultivadas e a vegetação a proteger  Se chover nas 6 horas a seguir
à aplicação, a eficácia será reduzida, podendo ser necessário repetir o tratamento.
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
Conservar unicamente no recipiente de origem  Não comer, beber ou fumar durante a utilização
deste produto  Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à sua recolha  Não poluir a
água com este produto ou com a sua embalagem  Para protecção dos organismos aquáticos,
respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície.
Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até á secagem do pulverizado (ou usar vestuário de
protecção adequado)
Telefone do CIAV (Centro de Informação Antivenenos): 808 250 143
Fabricado por:
Monsanto Europe, S.A.
Bruxelas, BÉLGICA

Titular da Autorização:
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Data de lote impresso
na embalagem

ABRIR PARA LER AS INSTRUÇÕES COMPLETAS ANTES DA UTILIZAÇÃO

Parte Posterior do Rótulo (folha interior)
Roundup 60 é um herbicida à base de glifosato, um derivado das glicinas. É absorvido pelas folhas, feridas ou
partes verdes das plantas e translocado até aos órgãos subterrâneos. Apresenta uma acção sistémica e inibe a
biossíntese de certos aminoácidos essenciais. Não tem acção residual, inactivando-se em contacto com o solo.
Roundup 60 controla a maioria das ervas daninhas com uma só aplicação. Pode utilizar-se em zonas do jardim
com solo nu, gravilha, terraços, etc, ou em hortas familiares. Em hortas familiares aplicar antes da sementeira
ou plantação e após a colheita em zonas cultivadas.
INFESTANTES SUSCEPTIVEIS:
Anuais e bianuais:
Balancos (Avena spp.); Azevém (Lolium spp.), Bromos (Bromus spp.); Cabelo-de-cão (Poa annua); Alpista
(Phalaris canariensis); Milhã-verde (Setaria viridis); Bredos (Amaranthus spp.); Malvas (Malva spp.);
Serralhas (Sonchus spp); Saramago (Raphanus raphanistrum); Quenopódios (Chenopodium spp.);
Avoadinha (Conyza bonariensis),
Vivazes:
Junças (Cyperus spp.); Grama (Cynodon dactylon); Corriola (Convolvulus arvensis); Sorgo-bravo
(Sorghum halepense); Cardo-das-vinhas (Cirsium arvense); Caniço (Phragmites australis); Tábua-larga
(Typha latifolia); Feto (Pteridium aquilinum); Silvas (Rubus spp.)
MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA E DE APLICAÇÃO
1.
2.
3.

4.
5.

Medir a área a tratar para que se prepare apenas a quantidade de calda necessária.
Determinar a dose necessária em função da superfície e do tipo de infestantes (ver doses de aplicação).
Preparação da calda: Embalagem com bico recuperador de gotas e doseador de parede dupla.
 Para abrir, apertar e rodar a tampa como indicado.
 Despeje um pouco de água limpa no pulverizador.
 Usando o copo medidor, despeje a dose necessária no pulverizador e encha com o volume de água
indicado. Não utilizar uma dose superior à preconizada.
Pulverizar a uma distância de 20 a 30 cm sobre as infestantes desenvolvidas ou em crescimento.
Para usar um pincel (eliminação de trepadeira e cardos em sebes ou arbustos), escolha a dosagem para as
infestantes difíceis e só tocar nas plantas a eliminar. A utilização de luvas é indispensável.

ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
Aplicar de Fevereiro a Novembro, em função do tipo de ervas a controlar.
PRECAUÇÕES E BOAS PRÁTICAS DE UTILIZAÇÃO
O Roundup 60 é um herbicida não selectivo que destrói todas as plantas tratadas. Evitar salpicos sobre as
plantas a manter e usar uma campânula, se necessário. Corte as folhas das plantas a conservar se tiverem
recebido um salpico do produto.
Não aplicar a menos de 5 metros de uma água (rios, poços, valas, grelha de drenagem,...) ou num terreno
com uma inclinação que possa causar o escoamento a um ponto água.
Tratar sem chuva nem rega (durante o tratamento e nas 6 horas seguintes), para assegurar a eficácia e
evitar a lavagem.
Recomenda-se o uso de luvas de protecção química.
Não entre na zona tratada até que o produto tenha secado.

