BROMORY®
Concentrado para emulsão (EC) contendo 500 g/L ou 51,92% (p/p) de ácido
pelargónico

Autorização de Venda N°1189, concedida pela DGAV

BROMORY® é um herbicida foliar não seletivo para o controlo de infestantes
gramíneas e dicotiledóneas anuais

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO NÃO PROFISSIONAL -LINHA JARDINS E HORTAS
FAMILIARES
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS
INSTRUCÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANCAS
LER O RÓTULO ANTES DA SUA UTILIZAÇÃO

Embalagem de: 25ml; 38ml; 75ml; 100ml; 200ml; 250ml; 400ml; 500ml; 800ml; 1L ,

Distribuído em Portugal:
Belchim Crop Protection
Rua da Oliveira, 37, 2°
3080-074 Figueira da Foz
Tef. 233 109 482
www.belchim.pt

BROMORY® É UM PRODUTO NÃO SELETIVO DAS CULTURAS QUE AGE ESTRITAMENTE POR
CONTACTO. PROVOCA ALTERAÇÕES NA PERMEABILIDADE DA MEMBRANA CELULAR DA
EPIDERME DAS PLANTAS.
UTILIZAÇÃO, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Viveiros de ornamentais;
Dose: 1,8 – 2,3 ml/m2.
Volume da calda: 2-5L/100m2
Aplicar nos primeiros estados de desenvolvimento das infestantes
Evite qualquer contato com as folhas das plantas cultivadas.
Efetuar o tratamento preferencialmente de manhã. Não aplicar na presença de muito orvalho.
São permitidas até ao máximo de 4 aplicações espaçadas , no mínimo, de 7 dias.
Zonas não cultivadas / vias de comunicação (áreas industriais, arruamentos, caminhos, bermas
de estradas, campos de aviação, campos de jogos, cemitérios, vias férreas)
Dose1,8-2,3 ml/m2.
Volume da calda: 2 -5L/100m2
Aplicar nos primeiros estados de desenvolvimento das infestantes
Efetuar o tratamento preferencialmente de manhã. Não aplicar na presença de muito orvalho.
São permitidas até ao máximo de 2 aplicações espaçadas , no mínimo, entre 14-30 dias.
Infestantes gramíneas e dicotiledóneas anuais:
Infestantes susceptiveis
Beldro (Amaranthus hyb ridus), bredos (Amaranthus retroflexus), catassol (Chenopodium album),
Geranium pusillum, cardo-morto (Senecio vulgaris), milhã-digitada (Digitaria sanguinalis), cabelo-de-cão
(Poa annua), poa-comum (Poa trivialis), milhã-verde (Setaria viridis).
Infestantes moderadamente susceptiveis
Repimpim (Erodium cicutarium), gerânio-peludo (Geranium rotundifolium), beldroega (Portulaca oleracea),
bromos (Bromus mollis), azevão (Lolium multiflorum), verónica-da-pérsia (Veronica persica) , milhãamarelada (Setaria pumila).

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar
a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação
continua.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Evite qualquer contato com as folhas das plantas cultivadas.

MODO DE APLICAÇÃO
Pulverização foliar.
LIMPEZA DO PULVERIZADOR
Após cada tratamento com BROMORY® ®, lavar cuidadosamente o pulverizador com água e um agente
molhante (recomendado para a lavagem dos pulverizadores), e em conformidade com a legislação em
vigor.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS ATENÇÃO:

ATENÇÃO
H319 Provoca irritação ocular grave;
P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo;
;
P262 Não pode entrar em contacto os olhos, a pele ou a roupa;
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto;
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO 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;
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico;
P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado a recolha de resíduos perigosos;
SP1 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o
equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de
evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas;
SpoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas
até à secagem do pulverizado;
SpoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de protecção.
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 808 250 143.

A embalagem vazia deverá ser completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em locais
adequados à sua recolha.

