Excelente
desempenho em
pré-emergência.

PERFIL
Composição

312,5 g/L de s-metolacloro + 187,5 g/L de terbutilazina

Formulação

Suspo-emulsão (SE)

Modo de ação

Sistémico e residual (6-8 semanas)

Finalidades

Infestantes gramíneas e dicotiledóneas

Dose

3,5 L/ha

Estado fenológico

Pré-emergência ou pós-emergência precoce 1-4 folhas

Volume de calda

200 - 400 L/ha

VALOR
• Largo espetro de ação
• Excelente desempenho em pré-emergência
• Atividade residual de longa duração
• Modo de ação sistémico e anti-germinativo
• Baixo risco de resistência
Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

INFINOR®
MIX

Solução de pré-emergência
para o controlo de infestantes
com efeito residual

SE

P R E M I U M

POSICIONAMENTO
CARACTERÍSTICAS
INFINOR® MIX é um herbicida residual e sistémico composto por
S-metolacloro e terbutilazina, pertencendo às famílias químicas
cloroacetanilida e 1,3,5-triazina respetivamente. Está indicado para
o controlo de infestantes gramíneas e de folha larga na cultura do
CI
milho. Apresenta absorção radicular e foliar. Inibe a divisão celular
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BBCH11
1 folha solta
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2 folhas soltas
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3 folhas soltas
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BENEFÍCIOS
Modo de ação
Classificação HRAC

Grupo K3
Inibição da divisão celular (Inibição de VLCFAs)

Penetração

Absorvido pelos coleóptilos
e raízes das infestantes

Modo de ação

Sistémico e residual

BBCH16
6 folhas soltas

BBCH17
7 folhas soltas

BBCH18
8 folhas soltas

INFINOR® MIX
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1ª folha

Grupo C1
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CHna
3 PS II
Inibição da fotosíntese

O

CI essencialmente pelas raízes
Absorvido
CH3
e ligeiramente N
pelas folhas
H3C Sistémico e residual

CH3

• Supressão precoce da competição de infestantes
sobre a cultura do milho
• Controlo de um largo espectro de infestantes
• Longa duração de atividade anti-germinativa
• Possibilidade de adoção de estratégias integradas
com outras soluções
• Baixo risco de resistência devido ao modo de ação
(multi-site)

EFICÁCIA EM PRÉ-EMERGÊNCIA

Princípio ativo

N

INFINOR® MIX

N

e a fotossíntese, ao nível do fotossistema II (inibindo a atividade da
proteína D1). S-metolacloro é classificado pelo HRAC (Herbicide
Resistance Action Committee) como pertencente ao Grupo K3. A
terbutilazina pertence ao grupo químico das triazinas e está incluída
no grupo C1 da classificação HRAC segundo o seu modo de ação.

INFESTANTES GRAMÍNEAS E DICOTILEDÓNEAS
Aplicar em pré-emergência da cultura, mas antes da emergência das infestantes. Regar para incorporar o produto no solo, a não ser que chova nos primeiros
dias após o tratamento. Após aplicação, não se deve mobilizar o solo para que se mantenha a ação anti-germinativa e o poder residual do herbicida.
Não se recomenda a aplicação de herbicidas pré-emergentes no estado de emergência da cultura por risco de fitotoxicidade.
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INFINOR® MIX

BBCH20
10 folhas soltas

