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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
ALIOS 

 
 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
(1) 

 

 

SEMENTES  COM ALIOS (triticonazol), IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, 

DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 

 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira directa 

manual usar luvas de borracha. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

 

 

09.06.29 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
APRON XL 350 ES  

 
 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
(1) 

 
 
 

SEMENTES  COM O FUNGICIDA APRON XL 350 ES (metalaxil-M), IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO 

HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 

 
 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

 

09.06.29 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
CAPTANA E PIRIMIFOS-METILO 

 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
(1) 

 

SEMENTES  COM AS SUBSTÂNCIAS ACTIVAS captana e pirimifos- 

-metilo, IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA 

SEMENTEIRA(1)

 
 

• Os produtos usados no tratamento destas sementes podem causar sensibilização 

em contacto com a pele, e efeitos cancerígenos se as sementes forem 

indevidamente manuseadas ou utilizadas. 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas usar luvas adequadas, vestuário 

de protecção (p. ex. fato-macaco) e respirador para pós. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e dos mamíferos, incorporar totalmente as sementes no 

solo, incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

09.06.29 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
COBRE FLOW CAFFARO 

 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 

 

 
SEMENTES  COM O FUNGICIDA COBRE FLOW CAFFARO (oxicloreto de cobre), IMPRÓPRIAS 

PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 
 
 
 
 
• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar as sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

 

09.06.29 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal do rótulo em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
CRUISER 70 WS 

 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
(1) 

 
 

SEMENTES  COM CRUISER 70 WS (tiametoxame), IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO HUMANO E 

ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 

 

 

 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeador pneumático, este deve estar equipado com um deflector que 

direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

 

2010.07.16 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
CRUISER 350 FS 

 
 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 

 
 

SEMENTES TRATADAS COM CRUISER 350 FS (tiametoxame), IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO 

HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1) 
 

 

 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeador pneumático, este deve estar equipado com um deflector que 

direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 
 

 

 

 

2010.07.16 

 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 

 7



PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
CRUISER XL 

 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 

 

SEMENTES TRATADAS COM CRUISER XL (tiametoxame + fludioxinil + metalaxil-M), IMPRÓPRIAS PARA 

CONSUMO HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1) 
 

 
 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Nocivo para organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo 

no ambiente aquático. 

• Para protecção das aves e dos mamíferos, incorporar totalmente as sementes no 

solo, incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeador pneumático, este deve estar equipado com um deflector que 

direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 
 

 

 

 

2010.07.16 

 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 

 

 8



PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS 
COM CRUISER MAGNUM 280 FS 

 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 

 
SEMENTES TRATADAS COM CRUISER MAGNUM 280 FS (tiametoxame +  

+ teflutrina), IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA 

SEMENTEIRA(1) 
 

 

 

 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves a mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeador pneumático, este deve estar equipado com um deflector que 

direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 
 

 

2010.07.16 

 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
DIVIDEND 

 
 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 
 

 

SEMENTES  COM DIVIDEND (difenoconazol), IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, 

DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 
 
 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e dos mamíferos, incorporar totalmente as sementes no 

solo, incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

 

 

09.06.29 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM FOX 
MZ 

 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 

 

 
SEMENTES  COM O FUNGICIDA FOX MZ (mancozebe + tebuconazol), IMPRÓPRIAS PARA 

CONSUMO HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 
 
 
 
 
• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar as sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 
 

 

 

09.06.29 
 

 

 

(1) – A figurar na face principal do rótulo em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 

 11



 
 

 

 
 

 

PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES 
TRATADAS COM GAUCHO 350 FS  

 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
(1) 

 
SEMENTES TRATADAS COM GAUCHO 350 FS (imidaclopride), IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO 

HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 
 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira directa 

manual usar luvas de borracha. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e dos mamíferos, incorporar totalmente as sementes no 

solo, incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeador pneumático, este deve estar equipado com um deflector que 

direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 
 

 

 

2010.07.16 

 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
MANCOZEBE SAPEC 

 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 

 

 
SEMENTES  COM O FUNGICIDA MANCOZEBE SAPEC (mancozebe), IMPRÓPRIAS PARA 

CONSUMO HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 

 
 
 
 
 
• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar as sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

 

09.06.29 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal do rótulo em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
MANFIL 80 WP 

 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 

 

 
SEMENTES  COM O FUNGICIDA MANFIL 80 WP (mancozebe), IMPRÓPRIAS PARA 

CONSUMO HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 

 
 
 
 
 
• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar as sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

 

09.06.29 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal do rótulo em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
MANZENE 

 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 

 

 
SEMENTES  COM O FUNGICIDA MANZENE (mancozebe), IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO 

HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 

 
 
 
 
 
• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar as sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 
 

09.06.29 
 

 

 

(1) – A figurar na face principal do rótulo em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
MAXIM XL 

 
 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
(1) 

 
 

SEMENTES  COM MAXIM XL (fludioxonil + metalaxil-M), IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO HUMANO E 

ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 

 

 

 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Nocivo para organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo 

no ambiente aquático. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos.  

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

09.06.29 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
MESUROL 500 FS 

 
 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
(1) 

 

 

SEMENTES COM MESUROL 500 FS (metiocarbe), IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, 

DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 

 
 

• Estas sementes foram tratadas com um produto que é tóxico, irritante e 

sensibilizante. 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e durante a sementeira usar 

vestuário de protecção e luvas. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar o vestuário de protecção e luvas 

após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e dos mamíferos, incorporar totalmente as sementes no 

solo, incluindo no final dos sulcos 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

 

09.06.29 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
MONCEREN 

 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 

 

 
SEMENTES COM O FUNGICIDA MONCEREN (pencicurão), IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO 

HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 
 
 
 
• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar as sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

 

09.06.29 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal do rótulo em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
NUFOZEBE FLOW 

 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 

 

 
SEMENTES COM O FUNGICIDA NUFOZEBE FLOW (mancozebe), IMPRÓPRIAS PARA 

CONSUMO HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 

 
 
 
 
• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar as sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

 

09.06.29 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal do rótulo em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
PENNCOZEB 80 

 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 

 

 
SEMENTES COM O FUNGICIDA PENNCOZEB 80 (mancozebe), IMPRÓPRIAS PARA 

CONSUMO HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 
 
 
 
 
• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar as sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

 

09.06.29 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal do rótulo em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES 
TRATADAS COM PONCHO 600 FS 

 

 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
(1) 

 
 

SEMENTES TRATADAS COM PONCHO (clotianidina), IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO HUMANO E 

ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 
 
 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso da sementeira directa 

manual usar luvas de borracha. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e dos mamíferos, incorporar totalmente as sementes no 

solo, incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeador pneumático, este deve estar equipado com um deflector que 

direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 
 
 
 
 
2010.07.16 
 
 

 
 
 
(1) – A figurar na face principal do rótulo em caracteres bem visíveis e em lugar destacado 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
REGENT 

 
 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
(1)

 

 
SEMENTES TRATADAS COM REGENT (fipronil), IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, 

DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 
 

 

 
 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e durante a sementeira usar 

vestuário de protecção e luvas de borracha. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar o vestuário de protecção e as luvas 

após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeador pneumático, este deve estar equipado com um deflector que 

direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 
 

2010.07.16 

 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM SIGNUM 480 
 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
(1) 

 

 

SEMENTES TRATADAS COM SIGNUM 480 (tirame) IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO HUMANO E 

ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 

 
 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e durante a sementeira usar vestuário de 

protecção, luvas e óculos protectores. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com água corrente, 

tendo cuidado especial em lavar o vestuário de protecção e luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e dos mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, incluindo no 

final dos sulcos 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o arrastamento de 

poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos, é recomendada a instalação de um deflector que direccione o 

fluxo de ar para o sulco no solo. 

 

 

2011.03.09 

 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM STORCIDE II 
 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
(1) 

 

 

SEMENTES TRATADAS COM STORCIDE II (clorpirifos-metilo + deltametrina) IMPRÓPRIAS PARA 

CONSUMO HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 

 
 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e durante a sementeira usar 

vestuário de protecção, luvas e óculos protectores. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar o vestuário de protecção e luvas 

após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e dos mamíferos, incorporar totalmente as sementes no 

solo, incluindo no final dos sulcos 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos, é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo de ar para o sulco no solo. 
 

 

 

2011.03.09 

 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
STORCIDE II E CAPTAN 4 FLOWABLE 

 
 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
(1) 

 

 

SEMENTES TRATADAS COM STORCIDE II E CAPTAN 4 FLOWABLE, IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO 

HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 

 
 

• Estas sementes foram tratadas com produtos que são nocivos por ingestão, 

contacto dermal e inalação; estes produtos causam lesões oculares graves e são 

sensibilizantes. 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e durante a sementeira usar 

vestuário de protecção, luvas e óculos protectores. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar o vestuário de protecção e luvas 

após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e dos mamíferos, incorporar totalmente as sementes no 

solo, incluindo no final dos sulcos 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

 

 

  2010.04.19 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado.
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
TANSIL 

 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 

 

 
SEMENTES COM O FUNGICIDA TANSIL (tebuconazol), IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO 

HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 

 
 
 
 
 
• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar as sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

 

09.06.29 
 

 

 

(1) – A figurar na face principal do rótulo em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
TEBUTOP MZ 

 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 

 

 
SEMENTES COM O FUNGICIDA TEBUTOP MZ (mancozebe + tebuconazol), IMPRÓPRIAS 

PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 
 
 
 
 
• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar as sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 
 

 

09.06.29 
 

 

 

(1) – A figurar na face principal do rótulo em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM TIRAME 
 
 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
(1) 

 
SEMENTES COM A SUBSTÂNCIA ACTIVA FUNGICIDA TIRAME, IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO 

HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 
 

 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira directa 

manual usar luvas de borracha. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e dos mamíferos, incorporar totalmente as sementes no 

solo, incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

 

09.06.29 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
TOCSIN WG (tiofanato-metilo) 

 
 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
(1) 

 

 

SEMENTES TRATADAS COM TOCSIN WG, IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, 

DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 

 
 

• Estas sementes foram tratadas com um produto que é nocivo por ingestão, 

contacto dermal e inalação e irritante para os olhos; este produto pode causar 

sensibilização em contacto com a pele podendo ainda causar efeitos irreversíveis. 

• Durante o manuseamento das sementes tratadas e durante a sementeira usar 

vestuário de protecção, luvas e óculos protectores. 

• Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar o vestuário de protecção e luvas 

após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e dos mamíferos, incorporar totalmente as sementes no 

solo, incluindo no final dos sulcos 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

 

 

 

2010.05.07 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal da embalagem em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM 
VITAVAX 200 

 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS(1) 

 

 
SEMENTES COM O FUNGICIDA VITAVAX 200 (carboxina + tirame), IMPRÓPRIAS PARA 

CONSUMO HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMENTEIRA(1)

 
 
 
 
 
• Durante o manuseamento das sementes tratadas e no caso de sementeira manual 

usar luvas de borracha. 

• Não utilizar as sementes tratadas para outros fins. 

• Após o manuseamento das sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com 

água corrente, tendo cuidado especial em lavar as luvas após cada utilização. 

• As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à 

sua recolha. 

• Não contaminar a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem. 

• Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, 

incluindo no final dos sulcos. 

• Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o 

arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas. 

• No uso de semeadores pneumáticos é recomendada a instalação de um deflector 

que direccione o fluxo do ar para o sulco no solo. 

 

 

09.06.29 
 

 

 
(1) – A figurar na face principal do rótulo em caracteres bem visíveis e em lugar destacado. 
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