CONSELHOS PARA A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE SEMENTES TRATADAS COM
FUNGICIDA E/OU INSETICIDA
Com o uso de sementes tratadas com fungicida e/ou inseticida, devem tomar precauções
para a sua própria segurança e proteção do ambiente. Nesta página vai encontrar mais
informações sobre estas precauções:
Gerais de utilização
Não utilizar a semente tratada com fungicida e/ou inseticida quer para consumo animal ou humano,
quer para alimento processado. Manter fora do alcance das crianças, animais domésticos e animais
selvagens. Manusear as embalagens de sementes com cuidado. Evitar o contacto com a pele e o
aparelho respiratório. Utilizar o equipamento de proteção adequado para a manipulação das
sementes e limpar a maquinaria. Lavar as mãos e a pele exposta antes de comer e após o trabalho.
Recolher todas as sementes derramadas. Manter as sementes tratadas longe de águas
superficiais.
Antes da sementeira
Ao abrir pacotes de sementes e durante o enchimento ou esvaziamento da semeadora, evite a
exposição ao pó. Evite a transferência de poeira do pacote de sementes para a semeadora. Não
trate as sementes previamente revestidas com fungicida e/ou inseticida com produtos adicionais.
Durante a sementeira
Se utiliza uma semeadora pneumática, é recomendado que a equipe com um defletor para que o
pó das sementes tratadas se dirija para a superfície do solo. Semear a dose recomendada. Para
proteger as aves e os mamíferos, as sementes devem ser cobertas pelo solo, também nas
extremidades da linha.
Após a sementeira
Não abandonar as embalagens vazias das sementes ou das sementes tratadas que sobrem no
meio ambiente. Eliminar conforme a legislação local. Assegurar-se de que as sementes tratadas
que sobrem são devolvidas à sua embalagem original e não reutilizar as embalagens vazias das
sementes para outras atividades.
Não utilizar sementes tratadas
para consumo humano ou
animal

Lavar bem as mãos

Manter fora do alcance das
crianças, animais domésticos e
fauna selvagem

Não contaminar águas
superficiais ou canais de
irrigação

Utilizar equipamento de
proteção adequado

Minimizar a nuvem de pó que
se pode gerar durante o
trabalho da sementeira
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Estas precauções foram elaboradas pela European Seed Association (Associação Europeia de
Sementes), www.euroseeds.org.
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