
 

 

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer 
contacto com o produto. Perigoso se ingerido. Quando 
manusear o produto ou preparar uma mistura de neblina, use 
equipamento de protecção individual (EPI) tal como camisa de 
mangas compridas e calças longas, 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 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. Não armazene junto com 
comidas, sementes, fertilizantes ou outros agroquímicos. 

 
PRIMEIROS SOCORROS 
Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente 
com água corrente durante pelo menos 15 minutos. 
 
Contacto com a pele: Retirar as roupas contaminadas. Lave a pele 
com água em abundância.  
Ingestão: Lave a boca com água em abundância. NÃO INDUZA O 
VÔMITO. Dê um ou dois copos de água para beber e procure 
ajuda médica. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa 
inconsciente.  
Inalação: Remova a vítima para local arejado. Procure ajuda 
médica.  
Nota para o médico: Não há antídoto específico, trate 
sintomaticamente. 
 

 
 

  SUBSTÂNCIA ACTIVA 
 
 
 
 
 

Herbicida sistémico selectivo. Solução concentrada com 400 
g/L ou 36% (p/p) de MCPA (sob a forma de sal de potássio). 
 

Solução Concentrada 
 

                                                      
                    
 

 
 

              

           
 
     

 
 MANTER FORA DO ALCANÇE DAS 

                        CRIANÇAS 
 

Nº do Lote: 
Data de Fabrico: 
Registo nº: HB 115 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO 
E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS. 
INSTRUÇÕES DE USO 
O RESCUE é um herbicida sistémico selectivo de pré e pós-emergência indicado 
para combater as infestantes de folhas largas e algumas ervas daninhas nas 
culturas indicadas. 
 

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA 
 

Cultura Dose (L / ha) Observações 

Milho 

3,25 ~ 6,25 L / ha 
Pré-emergência: Aplicar 5 - 6 
dias após plantio  

2,5 L / ha 

Pós-emergência: Aplicar 
quando a cultura atingir 
aproximadamente 30 ~ 40 cm 
de altura 

Cana-de-açúcar 
6,25 ~ 8,75 L em 
300 ~ 400 L de 

água / ha 

Pré-emergência 
Pós-emergência: Usar 
dosagem menor para 
tratamento pós-emergência 
caso as infestantes em estágio 
inferior a 4 folhas 

Batata 3,25 ~ 5,25 L / ha Pré-emergência 
Pasto de capim e 
Relvados 

4,0 ~ 5,25 L / ha Pastos e Relvados existentes 

Trigo 2,0 ~4,0 L / ha 

Usar dosagem menor para 
aplicação em pré-emergência 
caso as infestantes em estágio 
inferior a 4 folhas 

 

PREPARAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO 

Coloque metade da água necessária no pulverizador. Junte a quantidade de 
produto a utilizar, completar o volume de água, agitando sempre. Volume de 
calda recomendado: 100 ~ 400 L/ha. 

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO 

Não guardar com comidas ou outros produtos agroquímicos. Guardar no 
recipiente próprio fechado à chave, em embalagens originais numa área fresca 
e seca com boa ventilação. Os recipientes vazios devem ser enterrados em 
conformidade com a regulamentação local concernente ou entregues aos 
aterros autorizados.
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