PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer
contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando
tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use
equipamento de protecção individual tais como camisa de
mangas compridas e calças, botas de borracha com meias,
luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou
fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa
de pulverização. Não aplicar contra o vento ou enquanto
chove. Não desentupir os bicos com a boca. Lavar
cuidadosamente os restos do produto que ficarem no
equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas
vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras,
removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não
despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos
de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como
poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios.

SUBSTÂNCIA ACTIVA

CARBOXIM 20% + THIRAM 20% SC
INSTRUÇÕES DE USO
Fungicida sistémico e de contacto para tratamento de
sementes do grupo químico da carboxanilida e
dimetilditiocarbamato.

Suspensão Concentrada

Cultura

Dosagem de Produto

Volume de Calda

( ml/100 Kg Sementes )

CUIDADO

Contacto com a pele: Retirar as roupas contaminadas. Lave a
pele com água e sabão em abundância.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS

Inalação: Remova a vítima para local arejado e procure
assistência médica.

ANCHWAY é uma formulação que contem um fungicida sistémico (carboxim) e
um fungicida de contacto (Thiram), destinado ao tratamento de sementes para
uma maior protecção da semente contra fungos, como também durante os
estágios susceptíveis da plântula, principalmente em condições desfavoráveis
ao desenvolvimento da cultura e durante o armazenamento. O ANCHWAY pode
proporcionar um aumento da percentagem de germinação, velocidade de
emergência e maior sanidade das plântulas.
DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

PRIMEIROS SOCORROS
Contacto com os olhos: Lave imediatamente e
abundantemente com água corrente durante pelo menos 15
minutos.

Ingestão: Em caso de ingestão acidental, NÃO INDUZA O
VÓMITO. Procure assistência médica. Nunca dê nada pela
boca a uma pessoa inconsciente.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO
E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº: FG 037
Distribuidor:

Nota para o médico: Não há antídoto específico disponível,
trate sintomaticamente.

Rua Marien N´Gouabi, 54
Luanda - Angola

ESTABILIDADE: A qualidade
do ANCHWAY é garantida por
um período de 3 anos após a
data de fabrico contando que o
produto seja armazenado na
embalagem de origem intacta e
fechada num local ao abrigo do
sol e humidade. Ultrapassado o
prazo de garantia, não implica
de forma alguma que o produto
esteja expirado e inutilizável.
Para além deste período
recomenda -se um teste de
pequena escala.

Responsabilidade Legal:
Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja
adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixado
à consideração do utilizador. Declinamos qualquer
responsabilidade quanto às consequências desta adaptação,
tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso
controlo.

Algodão

400 ~ 500
( sementes deslintadas )

0,5 Lt / 100 Kg

Arroz

250 ~ 300

Aveia

250 ~ 300

Cevada

250 ~ 300

Ervilha

250

400 ml / 100 kg

Feijão

250 ~ 300

( produto+água / 100 Kg )

Milho

250 ~ 300

1,75 Lt / 100 Kg

Soja

250 ~ 300

Trigo

250 ~ 300

1,75 Lt / 100 Kg

400 ml / 100 kg
( produto + água / 100 Kg )
1,75 Lt / 100 Kg

MÉTODO DE APLICAÇÃO
O tratamento deve ser feito em tambor rotativo ou num equipamento que
possibilite uma distribuição homogénea do produto. Sementes humedecidas em
excesso, recomenda-se uma secagem antes de armazenamento e/ou
sementeira. Sementes inoculadas devem ser semeadas no mesmo dia do
tratamento, não devendo ser armazenadas.
LIMITAÇÃO DE USO
A semente tratada deve ser usada unicamente para plantio. Não pode ser usada
como alimento, ração ou na produção de óleo. Aplique somente as doses
recomendadas.

