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S-PAC DESCRIPTION:

LBL S PANEL RH 130X140 MM
SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN003

ISSUE DATE:
30.07.2009 256206 SU AGI Code:

65918

Herbicida indicado para o controlo de Alisma 
spp., Heteranthera spp., Echinochloa spp.  
e Cyperus spp. na cultura do arroz

Concentrado para emulsão (EC) contendo 500 g/L  
de pretilacloro

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

Autorização de Emergência nº 2021/05, concedida pela DGAV

Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º Piso – 1990-079 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00
www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Lote e Data de produção: ver embalagem

SU AGI Code: 65918
Mod.: 250321
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O RIFIT® é um herbicida com atividade foliar e residual consti-
tuído pela substância ativa pretilacloro que pertencente à famí-
lia química das cloroacetamidas. É rapidamente absorvido pelo  
hipocótilo, mesocótilo e coleóptilo das infestantes em germina-
ção. O RIFIT, apresenta um modo de ação caracterizado pela 
inibição do processo de mitose na divisão celular.
Classificação do modo de ação das substâncias ativas de 
acordo com HRAC:

GRUPO K3 HERBICIDA

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES 
DE APLICAÇÃO

Cultura
Infestantes
suscetíveis

Época de 
aplicação

Dose
(L/ha)

Condições
de aplicação

Intervalo de 
Segurança 

(dias)

Arroz

Alisma spp.,
Heteranthera spp.,
Echinochloa spp.,

Cyperus spp

Pré-sementei-
ra da cultura

2-2,5

Realizar no 
máximo 1 aplica-
ção. No caso de 
aplicação com o 

canteiro inundado 
e antes da se-

menteira, fechar o 
canteiro durante 
4 a 6 dias após a 

aplicação.

–
Pós-emergên-
cia da cultura 
(até à 3ª folha 

verdadeira)

2

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 contínua.
MODO DE APLICAÇÃO
Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de 
calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador  
(L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuida-
do na uniformidade da distribuição da calda.
A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequa-
dos à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.
Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores 
a 2 Kg/cm2 e/ou usar bicos anti-arrastamento.
Volume de calda a utilizar: 200 a 300L/ha.
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS  
E AMBIENTAIS
PERIGO
• Líquido e vapor inflamáveis.
•  Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respira-

tórias.
•  Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
•  Provoca irritação ocular grave.
•  Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradou-

ros.
•  Manter afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies 

quentes e outras fontes de ignição. Não fumar.
•  Evitar respirar a nuvem de pulverização.
•  Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

•  Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular 
e proteção facial.

•  EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO 
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

•  SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuida-
dosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de 
contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

•  NÃO provocar o vómito.
•  Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
•  Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
•  Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
•  Em caso de incêndio: para extinguir utilizar areia seca, produto 

químico seco ou espuma resistente ao álcool para extinguir.
•  Recolher o produto derramado.
•  Armazenar em local fechado à chave.
•  Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à reco-

lha de resíduos perigosos.
•  Ficha de segurança fornecida a pedido.
•  Não poluir a água com este produto ou com a sua embala-

gem. 
•  Usar luvas adequadas durante a preparação da calda. Usar 

luvas, vestuário de proteção e botas de borracha durante a 
aplicação. No caso de pulverizador manual, utilizar durante a 
aplicação luvas, vestuário de proteção impermeável e botas de 
borracha.

•  Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cui-
dado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação 
Antivenenos. Telef: 800 250 250.

UFI: GGF3-00UH-A00E-8NED

L1073360  PORT/03Z  PPE 4135995
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A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, 
inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes 
ser entregues devendo estes ser entregues num ponto de 
retoma autorizado; as águas de lavagem 
deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste 
produto são suscetíveis de variar 
pela ação de fatores fora do nosso 
domínio pelo que apenas nos 
responsabilizamos pelas carac-
terísticas previstas na Lei.
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