
P R E M I U M

INFINOR®
SOLUÇÃO DE PRÉ-EMERGÊNCIA
COM EFEITO RESIDUAL
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CARACTERÍSTICAS
INFINOR® é um herbicida residual com atividade 
sistémica composto por 960 g/L de S-metolacloro. 
Pertencente à família das cloroacetanilidas (Grupo 15 
do HRAC), o S-metolacloro tem absorção foliar e 
radicular atuando na inibição da formação de ácidos 
gordos de cadeia longa, interrompendo a divisão 
celular e o consequente desenvolvimento aéreo das 
plantas suscetíveis.

MODO DE AÇÃO
Em gramíneas anuais, o S-metolacloro é absorvido 
pelos tecidos à medida que estas vão emergindo 
através do solo tratado. Nas infestantes de folha larga, 
a assimiliação efetua-se por absorção radicular.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS
milhã-verde (Setaria viridis), milhã-amarela (Setaria 
glauca), milhã-painço (Setaria italica), milhã-verticilada 
(Setaria verticillata), milhã-digitada (Digitaria sangui-
nalis), milhã-pé-de-galo (Echinochloa crus-galli), 
beldroega (Portulaca oleracea).

INFESTANTES MODERADAMENTE 
SUSCEPTÍVEIS
juncinha (Cyperus esculentus), junça-de-conta (Cyperus 
rotundus), moncos-de-peru (Amaranthus retroflexus).

POSICIONAMENTO
Indicado para o controlo de gramíneas e dicotiledóneas, INFINOR® deve ser aplicado em pré-emergência da cultura (após sementeira) 
e pré-emergência das infestantes. Na cultura do tomateiro, INFINOR® deverá ser aplicado em pré-emergência das infestantes e cerca 
de 5 a 10 dias antes da transplantação. Efetuar apenas uma aplicação de INFINOR® por época cultural, respeitando as doses indicadas 
para as respetivas culturas. Usar as doses mais baixas em solos mais leves (arenosos) e/ou em que o grau de infestação seja mais baixo, 
aplicando as doses mais elevadas em solos mais pesados (argilosos) e/ou mais fortemente infestados e/ou na presença de infestantes 
moderadamente suscetíveis.

MODO DE AÇÃO DE INFINOR® SOBRE AS INFESTANTES

Absorção pelos tecidos

Absorção radicular

Cultura

Milho

1 - 1,5 L/ha
Infestantes

gramíneas e
dicotiledóneas

Beterraba

Batateira

Tomateiro (ar livre)

Finalidades Dose
(L/ha)

PERFIL
Composição: 960 g/L de S-metolacloro

Formulação: Concentrado para emulsão (EC)

Modo de ação: Residual sistémico

VALOR
• Largo espetro de ação

• Efeito residual

• Menor tempo de competição infestantes Vs cultura  

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. 
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar. www.selectis.pt I-H-22
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