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ART
Registro
Receita
RECEITUÁRIO AGRONÔMICO
Profissional
Nome:

Título:

Registro:

End. Profissional:

Número:

Complemento:

Bairro

CEP:

UF:

Cliente/Produtor
Nome:

Cidade:
Fone:

CPF/CNPJ:

Propriedade:
Coordenada Geográfica do Local da Aplicação:
Cidade:

CEP

UF:

Fone:

Cultura
Descrição:

Classificação:

Área:

Unidade:

Diagnóstico:

Produto:

Dose de Aplicação:

Quantidade (Kg, g, L, ml):

Época de Aplicação:

Modalidade e Equipamento de Carência (Intervalo de
Aplicação:
Segurança):
Orientações quanto ao manejo integrado de pragas e resistência:
Observações:
Recomendações Técnicas

PRECAUÇÕES DE USO E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE
1.Leia e siga as instruções do rótulo e da bula do produto, antes de abrir a embalagem;
2.Use o equipamento de proteção individual (máscara, luvas, botas, boné árabe ou assemelhado, óculos e roupas de
mangas longas) recomendado;
3.Nunca coma, nem fume ou beba durante a manipulação de agrotóxicos;
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4.Não aplique agrotóxicos com condições climáticas adversas (vento forte, temperatura elevada, baixa umidade do ar,
etc.);
5.Nunca desentupa bicos pulverizadores com a boca;
6.Verifique se os equipamentos de aplicação estão em boas condições de uso, sem vazamento e bem calibrados;
7.Os agrotóxicos somente devem ser aplicados por pessoas devidamente treinadas;
8.Guarde os agrotóxicos bem fechados, em depósito especial, longe das crianças, dos animais e dos alimentos;
9.Nunca abasteça e nem lave o pulverizador diretamente nas fontes de água. Use tanques ou reservatórios especiais;
10.Nunca despeje os restos de calda dos equipamentos de pulverização nas fontes e mananciais de água ou em lugares
em que as chuvas arrastem as sobras para os cursos de água;
11.Evite preparar mais calda do que a quantidade a ser aplicada. Assim, não sobrarão restos;
12.Adote medidas de manejo do solo e controle da erosão para evitar que as partículas de solo com agrotóxicos sejam
arrastadas para as fontes e mananciais de água;
13.Não reutilize qualquer tipo de embalagem de agrotóxico;
14.Embalagens que contenham líquido ou pó molhável devem ter uma tríplice lavagem, ou seja, devem ser lavadas três
vezes com água limpa no momento do uso do produto, e a água da lavagem deve ser adicionada ao tanque de
pulverização;
15.Devolva as embalagens vazias, no prazo de até um ano após a compra, para a casa comercial onde foram adquiridas
ou para os postos/centros de coleta indicados.
PRIMEIROS SOCORROS
1.Caso ocorra um acidente, quando da manipulação do agrotóxico, leia e siga as instruções do rótulo, bula ou folheto
explicativo e procure um médico.
2.Caso sentir mal-estar (dor de cabeça, vômitos, diarréia, suores, tonturas, etc...) pare imediatamente o serviço e procure
um médico levando o rótulo, bula ou folheto explicativo do agrotóxico utilizado.

Assinaturas

_________________________________
_________________________________
Local e Data Profissional
CPF:

Estou ciente das recomendações contidas nesta receita e seu anexo

_________________________________
Cliente Produtor
CPF:

APLIQUE CONFORME RECOMENDAÇÕES.
O uso de agrotóxicos fora das recomendações desta receita é da sua inteira responsabilidade. Qualquer dúvida, consulte o
profissional responsável por esta recomendação (receita).
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1ª Via Usuário, 2ª Via Estabelecimento Comercial, 3ª Via CREA-DF.

Manual de Orientação sobre Receituário Agronômico. Prescrição, uso e comércio de agrotóxicos.
Modelo de Tabela
Demandas de ingredientes ativos para extrapolação para culturas “minor crops”.
Contato (responsável/Instituição).
Cultura com
Suporte
Fitossanitário
Insuficiente
(CSFI) Minor
Crops

Cultura
representativa
(agrotóxico
registrado)

LA (Grupo
Químico)

Marca
Comercial do
Agrotóxico
para
extrapolação

Nº
Registro
do
agrotóxic
o no
MAPA

Classe de
Uso
(inseticida,
herbicida,
fungicida...)

Alvo Biológico
a ser
controlado da
Cultura Minor
Crops (gênero
e espécie)
NOME
CIENTÍFICO

Classe
Tox

Empresa

Orientações para preenchimento da tabela de demandas
a)

Todos os campos da Tabela devem ser preenchidos.

b)

Na indicação do alvo biológico deve ser usado o nome científico.

c)

Dar preferência na solicitação de agrotóxicos das Classes Toxicológicas V e VI.

OBS: 1. A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei
7.802/89, art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.074/02, art. 84) 2. Classe Toxicológica; I Extremamente tóxico, II
Altamente tóxico, III Medianamente Tóxico, IV pouco tóxico, V improvável de causar dano agudo, VI não
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classificado. 3. Em caso de intoxicação, procure imediatamente o médico, levando esta receita, a bula ou o rótulo
do agrotóxico.
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