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EXCELENTE DESEMPENHO EM PRÉ-EMERGÊNCIA 
 
Formulação: Suspo-emulsão (SE) contendo 312,5 g/L ou 28,67 % (p/p) de S-metolacloro e 187,5 g/L ou 17,2 % 
(p/p) de terbutilazina. 
Grupo químico: Cloroacetanilida e 1-3-5-triazina 
AV: 1499 
 
Classificação ADR: UN 3082 Classificação CLP: ATENÇÃO 
Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO 
PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém s-
metolacloro e terbutilazina), 9, III, 3 (E) 

 
 
 

 
Características 
O INFINOR® MIX é um herbicida residual e sistémico, indicado para o controlo de infestantes gramíneas e de folha 
larga na cultura do milho. Apresenta absorção radicular e foliar e inibe a divisão celular e a fotossíntese nas 
plantas suscetíveis, ao nível do fotossistema II (inibindo a atividade da proteína D1). 
  
INFESTANTES SUSCETÍVEIS  

PRÉ-EMERGÊNCIA: moncos-de-perú (Amaranthus retroflexus), catassol (Chenopodium album), figueira-do-inferno (Datura stramonium), 
milhã-pé-de-galo (Echinochloa crus-galli), beldroega (Portulaca oleracea), erva-moira (Solanum nigrum), serralha-macia (Sonchus 
oleraceous), bardana-menor (Xanthium strumarium), Sempre-noiva (Polygonum aviculare), milhã (Setaria sp.).  
PÓS-EMERGÊNCIA: moncos-de-perú (Amaranthus retroflexus), catassol (Chenopodium album), figueira-do-inferno (Datura stramonium), 
milhã (Digitaria sp.), beldroega (Portulaca oleracea), erva-moira (Solanum nigrum), serralha-macia (Sonchus oleraceous); bardana-menor 
(Xanthium strumarium), Sempre-noiva (Polygonum aviculare), milhã (Setaria sp.). 

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS  

PRÉ-EMERGÊNCIA: malvão (Abutilon theophrasti), milhã (Digitaria sp.).  
PÓS-EMERGÊNCIA: malvão (Abutilon theophrasti). 

 
Condições de Aplicação 

CULTURA ALVO DOSE APLICAÇÃO 

MILHO 
Infestantes 
gramíneas e 

dicotiledóneas 
3,5 L/ha 

Aplicar em pré-emergência da cultura, sobre o terreno preparado para a sementeira, no 
intervalo de tempo que decorre entre a sementeira e a emergência da cultura, mas antes 
da emergência das infestantes. (BBCH00-09). Regar para incorporar o produto no solo, a 
não ser que chova nos primeiros dias após o tratamento. 
Após aplicação do herbicida não se deve mexer a terra. 

Aplicar em pós-emergência precoce da cultura (até às 4 folhas), mas antes da emergência 
das infestantes. (BBCH10-14). Regar para incorporar o produto no solo, a não ser que chova 
nos primeiros dias após o tratamento. 
Após aplicação do herbicida não se deve mexer a terra. 

LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
S-metolacloro –  0,05 em milho. terbutilazina –  0,1 em milho. 
 
Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas emitidas pela DGAV, assim como, todas as 
suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.  


