BELTANOL L
Solução concentrada (SL) com 500 g/l ou 40,52% (p/p) de sulfato de 8-hidroxiquinolina
Contém ácido sulfúrico
Fungicida - bactericida

ESTE PRODUTO DESTINA-SE A USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANÇE DAS CRIANÇAS

Autorização de Venda nº 1027 concedida pela DGAV.
Capacidade: 1 litro
Lote:

Fabricante e distribuidor:
PROBELTE S.A.
C/Antonio Belmonte Abellán 3-7, Polígono Industrial EL Tiro
Espinardo – Múrcia 30100 - España
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UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
O BELTANOL L é um fungicida bactericida sistémico, com base em 8-hidroxiquinolina, com atividade preventiva e
curativa. Atua através da quelatização de vários metais necessários ao metabolismo dos fungos e das bactérias.
Um dos principais efeitos deste modo de ação é a interferência com a descarboxilação oxidativa do ácido
pirúvico nas mitocôndrias dos microrganismos. Está indicado para combate das seguintes doenças, nas
concentrações e culturas abaixo indicadas:
CULTURA
Beringela
Pimenteiro
Tomateiro
(estufa)
Tomateiro
(estufa)

Abobora
Courgete
Meloeiro
Melancia
Pepino
(estufa)
Morangueiro
(estufa)

DOENÇA

DOSE

ÉPOCA DE
APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DE
APLICAÇÃO

Murchidão das plantas
(Fungos do solo)
Pythium spp.
Phytophthora spp.
Bacteriose
Pseudomonas syringae
4 L/ha
Murchidão das plantas
(Fungos do solo)
Pythium spp.
Phytophthora spp.

Fazer dois
tratamentos:
1º Tratamento:
5 a 15 dias após o
transplante.
2º Tratamento:
14 dias após a
primeira aplicação.

Aplicar o produto na
dose indicada, através
do sistema de rega gotaa-gota em circuito
fechado, utilizando no
máximo um volume de
calda de 7500 L/ha e no
mínimo 5000 L/ha.

Murchidão das plantas
(Fungos do solo)
Pythium spp.
Phytophthora spp.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Realizar no máximo 2 tratamentos com o produto BELTANOL L, no total das finalidades e por ciclo cultural.
MODO DE PREPARAÇÄO DA CALDA
Produto a misturar diretamente na água de rega através do sistema de rega gota-a-gota ou outro sistema
equivalente, em circuito fechado.
MODO DE APLICAÇÄO
A aplicação do produto deve ser feita de forma continua na água de rega através do sistema de rega gota-a-gota
ou outro sistema equivalente. Adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água
distribuída por ha, de forma a respeitar a dose indicada e assegurando a uniformidade da distribuição de calda
no alvo biológico pretendido.
O volume de calda a utilizar deve ser no máximo 7500 L/ha.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
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Perigo

Ficha de segurança fornecida a pedido.
Tóxico por ingestão.
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
Pode afetar o nascituro.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Pedir instruções específicas antes da utilização.
Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
Não respirar os vapores.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Evitar a libertação para o ambiente.
Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito.
SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.
SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante
vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a
enxaguar.
Em CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
Armazenar em local fechado à chave.
Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o
equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos
sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.
Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de proteção.
Arejar as estufas tratadas antes de nelas voltar a entrar.
Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar: luvas, camisa de
mangas compridas, calças, meias e sapatos.
O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção facial e
proteção ocular, durante a preparação da calda e manutenção do material de aplicação.
Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos contaminados, tendo
cuidado em lavar as luvas por dentro.
Em caso de intoxicação, contactar com o Centro de Informação Antivenenos, tel. 808 250
143.
A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos
de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção VALORFITO. As águas
de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

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.

