Ficha normalizada de produto – PREMIER 45 ENVISION

Agroquimicos
Produto
Família
APV
Classificação Toxicológica

Substancia Ativa
glifosato

Apresentação
Caixa
Palete

PREMIER 45 ENVISION
Herbicida
CHEMINOVA
Is - Isento.

0049

Composição Química
Concentração
450 gr/l

1L
12 Unidades
40 Caixas

5L
4 Unidades
40 Caixas

Formulação
SL – Solução concentrada.

20 L
32 Bilhas

Recomendação de utilização
O PREMIER 45 ENVISION é um herbicida sistémico de pós emergência para o combate de
infestantes anuais e vivazes. Nas seguintes culturas:
Vinha, Pereira, Macieira, Citrinos, Pessegueiro, Damasqueiro, Cerejeira, Amendoeira,
Bananeira, Olival, Actinídea (Kiwi), Ameixeira, Aveleira, Castanheiro, Nogueira, Pousios,
Marachas dos Arrozais, Renovação de Pastagens, Antes da sementeira dos cereais, Antes da
instalação das culturas, Em técnicas de sementeira direta e Em zonas não cultivadas.
Infestantes aquáticas e o rabo-de-raposa na Faveira.

Aplicação do PREMIER 45 ENVISION
Não aplicar em vinhas e pomares com menos de três anos.
Não aplicar junto a vinhas e árvores de fruto que ainda apresentem cor verde (clorofila) nos
caules e troncos.
Não atingir culturas vizinhas da área a tratar.
Não aplicar com atomizadores.
Não utilizar nos pulverizadores pressões superiores a 2 kg/cm2.
Volume de calda recomendado: 200 a 600 litros/ha.
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Ficha normalizada de produto – PREMIER 45 ENVISION
Infestantes Susceptíveis
Infestantes anuais
Erva-pata (Oxalis pes-caprae)
Agrotis (Agrotis spp.)
Escalracho (Panicum repens)
Graminhão (Paspalum paspalodes) e Urtigas (Urticas spp.)
Glyceria maxima
Acácias (Acácia spp.), Caniço (Phragmites australis), Corriola (Convolvulus
arvensis), Feto (Peteridium aquilinum), Jacinto-aquático (Eichornia
crassipes) e Silvas (Rubus spp.)
Grama (Cynodon dactylon), Junça (Cyperus rotundus), Juncinha (Cyperus
esculentus) e tabua-larga (Typha latifolia).
Rabo-de-raposa (Orobanche spp.)

Dose (litros/ha)
1,6 - 3,2
3,2 - 4,0
3,2 - 4,8
3,2 - 5,6
4,0 - 6,4
4,0 - 8,0
4,8 - 8,4
6,4 – 8,0
0,104

Recomendações de aplicação
As aplicações devem ser feitas no fim do inverno início da primavera, em pós emergência das
infestantes.
Nas infestantes anuais a aplicação deve ser feita no início do desenvolvimento vegetativo.
Nas infestantes vivazes a aplicação deve ser feita quando estão em crescimento ativo.
Nas silvas a aplicação deve ser feita logo a seguir á maturação da amora.
Nos fetos quando as folhas estiverem bem abertas e mas ainda verdes.
Nos caniços a aplicação deve ser feita no início da floração.
Atendendo ao perfil toxicológico do produto (Is – Isento) é o produto ideal para aplicar em
zonas não cultivadas do domínio público (Ruas, caminhos, etc.), uma vez que é menos ofensivo
para o aplicador, para o meio ambiente e para os frequentadores.

Observações
As boas práticas agrícolas recomendam que:
Não se deve aplicar mais produto do que a dose necessária.
Se proceda á entrega das embalagens vazias, num ponto de recolha autorizado, depois de
utilizar o produto.
Utilizar equipamento de proteção pessoal durante a aplicação do PREMIER 45 ENVISION.
A leitura deste documento, não dispensa a leitura atenta do rótulo.

Marca registada CHEMINOVA, Dinamarca.
Importado e comercializado em Portugal, por: Cadubal – Companhia de Adubos, SA.
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