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TARGA GOLD 

 

 

HERBICIDA SISTÉMICO PARA CONTROLO DE INFESTANTES GRAMÍNEAS NAS 
CULTURAS DE CENOURA, TOMATEIRO, FEIJOEIRO, ERVILHEIRA, BATATEIRA, 
Grão-de-bico, FAVEIRA, LENTILHA, BETERRABA SACARINA, SOJA E GIRASSOL. 
 
 

Formulação/Composição 
Concentrado para emulsão contendo 50 g/L ou 5,2% (p/p) de quizalofope-P- etilo 
Contém nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada e nafta de petróleo (petróleo) 
aromática super pesada 
 

 

O Targa Gold é um herbicida sistémico, formulado com base em quizalofope-P-etilo. 
Este pertence à família química áriloxifenoxipropionato, é absorvido por via foliar, com 
translocação no apoplasto e simplasto, inibindo a biossíntese dos ácidos gordos 
(inibindo a actividade da enzima acetil Coenzima-A carboxilase, ACCase). 

 

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 
 

Cenoura, tomateiro, feijoeiro para produção de feijão com vagem, ervilheira para 

produção de ervilha sem vagem, girassol, batateira, grão-de-bico, faveira, lentilha, 

beterraba sacarina e soja. 
 

Gramíneas anuais – 1 a 1,5 L/ha 

Gramíneas vivazes –  1,5 a 3 L/ha 
 

O Targa Gold deve ser aplicado com a cultura já instalada. Em relação às infestantes, 
a época mais aconselhável para efetuar a aplicação é desde o estado de 3 folhas até 
ao início do afilhamento, podendo-se prolongar até ao fim do afilhamento. Para o 
cabelo-de-cão (Poa annua) aplicar até ao estado de 3 folhas. Para a grama (Cynodon 

dactylon) e grama francesa (Elymus repens) aplicar 3 L/ha de Targa Gold em pleno 
crescimento activo, antes da floração destas infestantes. Para o sorgo-bravo (Sorghum 

halepense) aplicar 2,5 a 3 L/ha de Targa Gold, quando a infestante alcança 20 a 25 cm 
de altura. Na cultura do girassol, aplicar no máximo 1,5 L/ha e apenas para infestantes 
anuais  
Realizar no máximo 1 aplicação. 
 
As doses dependem do estado de desenvolvimento das infestantes. Utilizar doses mais 
baixas para infestantes menos desenvolvidas. 
 
 

 



 

 

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS 
Rabo-de-raposa (Alopecurus myosuroides), aveia-louca (Avena fatua), balanco-bravo 
(Avena sterilis), grama (Cynodon dactylon), milhã-pé-de-galo (Echinochloa crus-galli), 
grama-francesa (Elymus repens), cevada (Hordeum vulgare), azevém-anual (Lolium 
multiflorum), Lolium sp., arroz-vermelho (Oryza rufipogon); Phalaris sp., cabelo-de-cão 
(Poa annua) e sorgo-bravo (Sorghum halepense). 
 

INFESTANTES RESISTENTES 
Todas as dicotiledóneas e algumas monocotiledóneas como os alhos (Allium spp.) e as 
junças (Cyperus spp.). 
 

• Intervalo de segurança: 21 dias em cenoura, tomateiro, feijoeiro para produção de 
feijão com vagem e ervilheira para produção de ervilha sem vagem, grão-de-bico, 
faveira e lentilha; 45 dias para girassol e batateira; 60 dias para soja e beterraba 
sacarina. 

 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS  
 

Como Targa Gold é rapidamente absorvido pelas folhas das gramíneas a aplicação 
pode ser efectuada quando não se prevê a ocorrência de chuva nas duas horas 
seguintes à aplicação. Não atingir as culturas vizinhas da área a tratar. 
 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 
 

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a 
pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume 
de água pretendido, assegurando agitação continua. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
 

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de 
acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e da largura de trabalho, 
com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de 
produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as 
doses indicadas. Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 
2Kg/cm2 e/ou usar bicos anti-arrastamento. 

Volume de calda: 200 - 400L/ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 
 
 
 
 

  PERIGO 
 

• EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 

• EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido. 

• H304 – Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

• H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea. 

• H318 - Provoca lesões oculares graves. 

• H332 - Nocivo por inalação. 

• H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

• P261 - Evitar respirar a nuvem de pulverização. 

• P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

• P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

• P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular. 

• P301+P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

• P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar 
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, 
retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 

• P331 - NÃO provocar o vómito. 

• P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. 

• P362+P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. 

• P391 – Recolher o produto derramado. 

• P405 - Armazenar em local fechado à chave. 

• P501 – Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de 
resíduos perigosos. 

• SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.  

• SPe3 – Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada 
de 5 metros em relação às zonas não cultivadas. 

• SPoPT2 - Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar: 
luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos. 

• SPoPT4 - O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção, 
proteção ocular e botas de borracha durante a preparação da calda, aplicação do 
produto, limpeza e manutenção do equipamento de aplicação e contacto com 
superfícies contaminadas. 

• SPoPT5 - Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às 
zonas tratadas até à secagem do pulverizado. 

• SPoPT6 - Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos 
contaminados, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro. 

 

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos  

Telef.: 800 250 250. 
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NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura 

atenta do rótulo da embalagem. 

 

 
Titular da autorização de Venda:  
NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. 
Parc d’Affaires de Crecy 
10A rue de la Voie Lactée 
69370 Saint Didier au Mont d’Or 
França 
 


