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PÓS-EMERGÊNCIA COM EFEITO RESIDUAL 
 
Formulação: Dispersão em óleo com 16,75 g/l ou 1,7% (p/p) de nicossulfurão  
e 250 g/l ou 25,4% (p/p) de terbutilazina 
Grupo químico: Sulfonilureia e 1,3,5-triazina 
APV: 3903 
 
Classificação DPD: Classificação CLP: ATENÇÃO 
Nocivo; Perigoso para o ambiente  

 

Classificação ADR: UN 3082 
Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO 
PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém 
nicossulfurão e terbutilazina), 9, III, 3 (E) 

 
Características 
O Winner Top é um herbicida residual e sistémico, absorvido pelas folhas e pelas raízes, indicado para aplicação 
em pós-emergência da cultura do milho (4-6 folhas), com as infestantes com 3-5 folhas, para controlo de 
infestantes anuais gramíneas e dicotiledóneas. 
 
INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS 

Beldroega (Portulaca oleracea), bredos (Amaranthus spp.), cabelo-de-cão (Poa annua), erva-febra (Lolium rigidum), erva-
moira (Solanum nigrum), erva-pessegueira (Polygonum persicaria), figueira-do-inferno (Datura stramonium), malvão 
(Abutilon theophrasti), margaça (Chamaemelum mixtum), milhã-pé-de-galo (Echinochloa crus-galli), morrião (Anagallis 
arvensis), quenopódios (Chenopodium spp.), labaças (Rumex spp.), saramago (Raphanus raphanistrum), milhã-verde 
(Setaria viridis), pega-saias (Setaria verticillata), milhã-amarelada (Setaria pumila), serralha-macia (Sonchus oleraceus), 
sorgo-bravo (Sorghum halepense). 
INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS 

Mal-casada (Polygonum lapathifolium), milhã-digitada (Digitaria sanguinalis) 

INFESTANTES RESISTENTES 

Junça-de-conta (Cyperus rotundus), juncinha (Cyperus esculentus), grama (Cynodon dactylon), corriola (Convolvulus 
arvensis), cardo-das-vinhas (Cirsium arvensis), graminhão (Paspalum paspalodes). 

Condições de Aplicação 

CULTURA DOSE APLICAÇÃO IS 

MILHO 2,5 - 3 L/ha 

Aplicar quando a cultura tiver 4-6 folhas e as infestantes não tenham mais de 3-5 
folhas. Utilizar a dose mais baixa para infestantes mais susceptíveis e/ou em solos 
ricos em matéria orgânica. Efectuar uma única aplicação anual. Para uma aplicação 
uniforme o solo deve estar bem preparado e com humidade suficiente à superfície; 
se necessário, efectuar uma rega ligeira nas 12 horas após a aplicação, a não ser que 
se preveja chuva nos dias seguintes. Não se deve mobilizar o solo após a aplicação. 

_ 

LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
nicossulfurão – 0,01 em milho. terbutilazina – 0,1 em milho 
 
Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecção Integrada emitidas pela 
DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos. 


