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Regulador de crescimento das plantas

Grânulos solúveis em água (SG) com
400 g/Kg ou 40 % (p/p) de ácido giberélico
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
LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES
Dada a grande variabilidade de comportamento das culturas resultante da
aplicação deste produto, o mesmo só deverá ser utilizado sob orientação
técnica.
Aconselha-se a realização de ensaios prévios nas variedades e condições
em que o produto vai ser utilizado.
Dada a grande variabilidade de comportamento das culturas resultante
da aplicação deste produto, o mesmo só deverá ser utilizado sob
orientação técnica.
Aconselha-se a realização de ensaios prévios nas variedades e condições
em que o produto vai ser utilizado.
PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Evitar a contaminação das águas pela nuvem de pulverização, ou com
as águas de lavagem dos equipamentos.
Não misturar com produtos de reação alcalina (ex. calda bordalesa).
MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária.
Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de
água e agitar bem até obter uma pasta homogénea. Deitar esta mistura no
recipiente e completar o volume de água, agitando sempre. Evitar deixar
a mistura em repouso.
Não é aconselhável o fracionamento de pastilhas na preparação das
caldas.
MODO DE APLICAÇÃO
Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na
distribuição de calda no alvo biológico pretendido.
Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do
pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância
entrelinhas).
Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a
concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a
quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído
por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.
® marca registada Valent BioSciences LLC, USA.

CONTÉM

25 g
(10 x 2,5 g)

Distribuído por:
Nufarm Portugal, Lda
Praça de Alvalade 7, 6º Esq.
1700-036 Lisboa – PORTUGAL
Tel: 217 998 440
www.nufarm.pt

INDICAÇÕES RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS)
O BERELEX 40SG é um regulador de crescimento das plantas que induz a formação de frutos
por partenocarpia e interfere no desenvolvimento da senescência.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
Ficha de segurança fornecida a pedido.
Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
Evitar respirar as poeiras e a nuvem de pulverização.
Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de
resíduos perigosos.
Usar vestuário de proteção adequado nas aplicações em estufa.
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar,
camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos.
Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas até à
secagem do pulverizado.
ARMAZENAMENTO: manter em local seco ventilado e protegido dos
raios solares.
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.
A embalagem vazia não Em caso de intoxicação,
deverá ser lavada, sendo
contatar o Centro de
completamente esgotada do Informação Antivenenos:
seu conteúdo, fechada,
Telef: 800 250 250
inutilizada e colocada em
sacos de recolha, devendo
estes serem entregues num
ponto de retoma autorizado
Um produto:
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KENOGARD, S.A.
Poeta Joan Maragall, 51,
Planta 3ª, Of. 3
28020 Madrid (Espanha)
Tel. +34 91 159 4900
www.kenogard.es
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