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PULL® 52 
Grânulos dispersíveis em água (WG) com 50% (p/p) de bensulfurão-metilo e 2% (p/p) de metsulfurão-metilo 

Autorização provisória de venda n.º 3837 concedida pela DGAV 

HERBICIDA RESIDUAL, DE CONTACTO E SISTÉMICO 

PARA O CONTROLO DE INFESTANTES NÃO GRAMÍNEAS 

DA CULTURA DO ARROZ 
MODO DE ACÇÃO 

O PULL® 52 é uma mistura de dois herbicidas da família das sulfoniluréias. É um herbicida de contacto e sistémico 

absorvido por via foliar e radicular e translocado até aos pontos de crescimento das infestantes, provocando a 

sua morte no prazo de 1 a 3 semanas. A presença do metsulfurão-metilo potencia a sua acção no controlo de 

algumas infestantes problemáticas, como seja a Erva-serra (Leersia oryzoides). 

DOSES DE APLICAÇÃO 

A dose aconselhada é de 80-100 g/ha. 

Utilizar a dose mais elevada na presença de infestações mais fortes. 

CONDIÇÕES E ÉPOCAS DE APLICAÇÃO 

O PULL® 52 pode ser aplicado em pré-sementeira, 2 a 5 dias antes da sementeira do arroz, ou em pós-emergência 

do arroz, aplicando o herbicida 20 a 40 dias após a sementeira e quando as infestantes se encontrem em 

crescimento activo, mas nos seus estados iniciais de desenvolvimento. Para controlo da Heteranthera spp. a 

aplicação deve efectuar-se às 2-3 folhas das infestantes. 

Antes da aplicação deve baixar-se o nível da água nos canteiros o suficiente para expor as infestantes a controlar, 

sem no entanto deixar o canteiro em seco. O solo deve manter-se húmido, com uma lâmina de água de 1-2 cm. 

Passados 1 a 2 dias, a água deverá ser lentamente introduzida até atingir o nível desejado, de acordo com o 

estado de desenvolvimento do arroz, mantendo as saídas fechadas por um período de 5-6 dias, a fim de obter 

um controlo satisfatório das infestantes. Após este período restabelecer a circulação normal da água. 

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS  

Carapau (Ammania coccinea); Espadana-de-água (Sparaganium erectum) Espeto (Scirpus mucronatus); 

Heteranthera limosa; Heteranthera reniformis; Junquilho (Scirpus juncoides); Lentilhas-de-água-menores (Lemna 

minor); Negrinha (Cyperus difformis); Tábua-estreita (Typha domingensis); Triângulo (Scirpus maritimus); Orelha-

de-mula (Alisma plantago-aquatica); Orelha-de-mula-lanceolada (Alisma lanceolatum). 

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS  

Erva-serra (Leersia oryzoides). 

INFESTANTES RESISTENTES  

Gramíneas em geral, nomeadamente Azevém-baboso (Glyceria declinata) Milhã-pé-de-galo (Echinochloa crus-

galli); Milhã-do-arroz (Echinochloa oryzoides); Graminhão (Paspalum paspalodes). 

VOLUME DE CALDA 

Em tratamentos terrestres, aplicar 200 a 500 litros de calda por hectare. 

Calibrar o pulverizador, calculando o volume de calda a utilizar por hectare, de modo a assegurar a distribuição 

uniforme da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser calculados em função da área a 

tratar. Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm2 e o uso de atomizadores. 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a 

utilizar e completar o volume de água, agitando sempre. Adicionar o molhante na concentração recomendada. 

Este deve ser misturado com um pouco de água e em seguida deve adicionar-se esta mistura à calda já preparada. 

Evitar deixar a calda em repouso. 
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PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS  

Não atingir terrenos nem culturas vizinhas da área a tratar. São especialmente susceptíveis as culturas da soja, 

feijão, luzerna, tremoço, ervilha, girassol e tomate. Na campanha seguinte à utilização do PULL® 52 recomenda-

se apenas a sementeira de arroz ou cereais de Outono/Inverno. 

RESISTÊNCIAS 

A aplicação repetida do mesmo herbicida durante vários anos, pode conduzir à ocorrência de resistência em 

espécies anteriormente susceptíveis. 

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar o PULL® 52 ou qualquer outro herbicida que contenha 

substâncias activas da família química das sulfonilureias ou triazolopirimidinas durante 3 anos seguidos. De 

preferência proceder à alternância com herbicidas de modo de acção diferente. 

INTERVALO DE SEGURANÇA 

Não tem. 

LIMITE MÁXIMO DE RESÍDUOS (LMR) 

A utilização deste produto pode dar origem a resíduos nos produtos agrícolas. O respectivo Limite Máximo de 

Resíduos (LMR), permitido por lei, para cada cultura/substância activa pode ser consultado na Base de Dados da 

Comissão Europeia em: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm  

PROTECÇÃO INTEGRADA 

 

Cumpridos os princípios gerais da Protecção Integrada pelos utilizadores profissionais, todos os 

produtos fitofarmacêuticos autorizados em Portugal, para o combate aos inimigos das culturas são 

passíveis de ser utilizados em Protecção Integrada. 

COMPATIBILIDADES 

É compatível a mistura de PULL® 52 com o herbicida STAM® NOVEL FLO 480. 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

Ficha de segurança fornecida a pedido. 

 Contém bensulfurão-metilo. Pode provocar uma reacção alérgica. 

 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto 

 Usar luvas de protecção e vestuário de protecção 

 Recolher o produto derramado. 

 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel.: 808 250 143. 

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTAL 

 

  

ATENÇÃO   

EMBALAGENS 

Embalagem de 100g. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PULL® 52 é um produto e marca registada de CEQUISA. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 
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