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.

ANTILUMACA G
®

Autorização provisória de venda nº 3389 concedida pela DGAV

Isco em grão de cereal com 5% (p/p) de metaldeído
Contém bitrex
Substância amarga que dificulta a ingestão do produto
por animais domésticos e crianças

Moluscicida

indicado para o combate a lesmas e caracóis

UTILIZAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES
O Antilumaca® G aplica-se nos locais
infestados de lesmas e caracóis, em hortas,
jardins e culturas não especificadas, na
dose de 80g de produto comercial por 100
metros quadrados. Em jardins e pequenos
viveiros, podem distribuir-se em média
16 iscos por 1,5 metros de rego. Em
tratamentos generalizados espalhar no
máximo 8 kg de iscos por hectare.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

A embalagem vazia não deverá ser lavada,
sendo completamente esgotada do seu
conteúdo, inutilizada e colocada em sacos
de recolha, devendo estes serem entregues
num centro de recepção Valorfito.

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR
AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO

Centro Informação Anti-Venenos:
808 250 143
Distribuidor:
Nufarm Portugal, Lda
Praça de Alvalade, 7 - 6ºEsq.
1700-036 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: 217 998 440
www.nufarm.pt

1 Kg
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PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS,
ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
Ficha de
pedido.

segurança

fornecida

a

Não respirar as poeiras.
Não comer, beber ou fumar durante a
utilização deste produto.
Eliminar o conteúdo/embalagem em
local adequado à recolha de resíduos
perigosos.
Não contaminar a água com este produto
ou com a sua embalagem.
Não utilizar caracóis mortos na
alimentação humana ou animal.
Manter
afastado
dos
animais
domésticos.
Perigoso para a fauna selvagem.
Perigoso para aves/e mamíferos. Para
proteção das aves/e dos mamíferos
selvagens, incorporar totalmente os
grânulos no solo, incluindo dos sulcos.
Perigoso para aves/e mamíferos. Para
proteção das aves/e dos mamíferos
selvagens, recolher todo o produto
derramado.
Intervalo de segurança – 14 dias.
Conservar em lugar seco.

