Guia

Durante a aplicação do produto
Nesta fase deverá utilizar:
•

Luvas de nitrilo

•

Fato de protecção

•

Botas de borracha

de segurança

e boas práticas

Evite a deriva de produto para cursos de água e culturas
vizinhas.
Não coma, beba ou fume durante a aplicação.
Em caso de entupimento dos bicos não os desentupa com
a boca.
Em caso de contaminação dos olhos ou da pele lave imediatamente e abundantemente com água limpa.
Em caso de ingestão acidental, lavar a boca com água, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe o rótulo.

Após a aplicação do produto
Limpe a cuba do pulverizador com água limpa, pulverizando essa água sobre uma zona com coberto vegetal,
não destinado ao consumo humano ou animal. Em alternativa recolha as águas de limpeza para um sistema de
gestão de restos de calda.
Quando proceder à limpeza externa do pulverizador é recomendável que o faça no mesmo local em que prepara
a calda, de forma a poder recolher a água de limpeza ou
então numa zona com coberto vegetal.
Limpe o equipamento de protecção individual, lave as luvas e depois as mãos, de seguida tome um duche.

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Armazenamento na exploração
agrícola
Mantenha o produto na sua embalagem original.
Guarde fechado à chave e afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.
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O que oferece o Reglone
Diquato 200 g/l SL

Características do Reglone
Reglone tem unicamente efeito por contacto,
sendo apenas absorvido pelas partes verdes da
planta.
O produto fica inactivo logo que entra em contacto com o solo, não tendo nenhum efeito
residual.

Estima-se que em 10 minutos a maioria do produto tenha já penetrado na planta e umas horas
depois os efeitos sejam visíveis. A dessecação
completa da planta apenas ocorrerá ao fim de
uma semana.
É absorvido rápidamente, minimizando-se o
risco de lavagem em caso de chuvas posteriores.
A sua elevada selectividade em lenhosas, permite uma utilização segura em árvores de fruto
e vinha.

Não selectivo, controla tanto infestantes gramíneas, como de folha larga.

O herbicida não tem acção sobre os órgãos
subterrâneos das infestantes vivazes, destruindo temporariamente apenas a parte aérea. Pode
utilizar-se como dessecante em batateira.

Recomendado em batateira, vinha, fruteiras,
olival e hortícolas.

Homologado para um grande número de culturas.

Segurança
para o aplicador
e para o ambiente
Antes da aplicação
Verifique se o pulverizador está em bom estado de conservação, se não verte e se os bicos estão desentupidos.
Calcule o volume de calda a aplicar de forma a reduzir ao
mínimo os excedentes.
Mantenha a cabina do tractor limpa.
Tenha disponível água limpa caso ocorra algum derrame
ou salpico.

Durante a preparação da calda
Nesta fase estará a utilizar produto concentrado pelo
que deverá utilizar:

Como usar Reglone

•

Viseira ou oculos de protecção

•

Máscara do tipo FFP2

As aplicações podem realizar-se em qualquer
época do ano e durante todo o ciclo de desenvolvimento das infestantes.

•

Luvas de nitrilo

•

Fato de protecção

•

Botas de borracha

Reglone deve aplicar-se utilizando doses entre
1,5 e 4 l/ha, segundo as culturas e as infestantes
a controlar.
Os volumes de calda variam em função da massa
foliar das infestantes a controlar ou das culturas
a dessecar, e poderá oscilar entre os 300-400
l/ha (volumes normais) e até 600 l/ha ou mais
(volumes altos).
Os melhores resultados conseguem-se quando
se fazem aplicações pela tarde e com orvalho
nas folhas.

A preparação da calda deverá ser efectuada:
•

Numa zona estanque em que qualquer derrame
acidental possa ser recolhido

•

De forma a evitar o retorno da calda durante o
enchimento do pulverizador

•

De forma a preparar apenas a quantidade de calda que necessita e evitar excedentes difíceis de
eliminar

As embalagens vazias deverão ser lavadas três vezes
e as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

