A ALIANÇA CERTA CONTRA
A FOLHA LARGA
Herbicida de pós-emergência de trigo,
centeio, cevada e triticale
Formulação WG superconcentrada
Duas matérias activas sinérgicas e complementares de
acção foliar e radicular

WG Superconcentrado

Ausência de pó e grande
estabilidade

Alliance® é um herbicida desenhado para
o controlo de um amplo espectro de
infestantes dicotiledóneas. A formulação
em grânulos disperssíveis - WG - e a
elevada concentração de matéria activa
(66%) conferem inúmeras vantagens:

Fácil dosificação e baixa dose
por hectare (75 g/ha)
Fácil dissolução em água

Nível de controlo de Alliance 75 g/ha
sobre as infestantes de folha larga
Controlo excelente
Controlo com bons resultados

INFESTANTES

INFESTANTES DESENVOLVIDAS

ESTÁDIOS INICIAIS DE DESENVOLVIMENTO

Controlo satisfatório
Controlo insuficiente
* 2 folhas **2 nós

Bredos (Amaranthus spp.)

Único, potente e persistente
Alliance é o único herbicida no mercado que associa o
Diflufenicão e o Metsulfurão-metilo, duas matérias
activas complementares sinérgicas
®

Margação (Anthemis spp.)
Bolsa-do-pastor (Capsella bursa-pastoris)
Centaurea (Centaurea spp.)
Catassol (Chenopodium spp.)
Cardo-das-vinhas (Cirsiums pp.)
Bico-de-cegonha (Erodium spp.)
Fumarias (Fumaria spp.)

Acção Foliar do DFF + MSM

Diflufenicão: Acção radicular
sobre as dicotiledóneas antes da
emergência + Acção foliar sobre
as dicotiledóneas presentes no
momento da aplicação.

Metsulfurão-metilo:
Acção foliar sobre as
dicotiledóneas presentes
no momento da aplicação.

Concentração

Acção Radicular do DFF

Diflufenicão (DFF)

Erva-de-são-roberto (Geranium spp.)
Lâmio (Lamium spp.)
Malvas (Malva spp.)
Papoila-das-searas (Papaver rhoeas)

Metsulfurão-metilo (MSM)

600 g/kg

60 g/kg

O metsulfurão-metilo e o diflufenicão pertencem a diferentes famílias de
herbicidas, com diferentes modos de acção. Com esta formualção é possível
ter uma estratégia de prevenção de resistências das infestantes aos herbicidas.

Corriola-bastarda (Polygonum aviculare)
Agulha-de-pastor (Scandix spp.)
Tasneirinha (Senecio spp.)
Mostardas (Sinapis spp.)
Serralha-áspera (Sonchus spp)
Morugem-branca (Stellaria spp.)
Amor-perfeito (Viola spp.)
Pampilho-das-searas (Chrysanthemum segetum)

Época de
aplicação

*

Amor de hortelão (Gallium aparine)

Labaça-crespa (Rumex spp.)
Matéria Activa

**

Alliance 75 g/ha

Morrião (Anagallis arvenses)
Erva-vaqueira (Calendula arvenses)
Corriola-bastarda (Polygonum aviculare)
Grizandra (Diplotaxis erucoides)
Margaça-das-boticas (Camomila recutita)
Sempre-noiva (Polygonum aviculare)

Trigo duro, trigo mole, cevada, centeio e triticale - 75 g/ha.
Recomenda-se a aplicação em pós-emergência da cultura, desde
as 3 folhas até ao estado de 2 nós (escala BBCH 13 a 32), com
uma única aplicação por ciclo de cultura.

**

A aliança certa para as misturas
Alliance® é compatível em mistura com a maioria dos herbicidas
anti-gramíneas de pós-emergência.
Eficácia do herbicida (%)

Em função do desenvolvimento da
cultura e da fase de crescimento
das infestantes deverá misturar
com o Alliance®,
, à dose
de 0,3% (300 ml por cada 100 l de
calda).
Fonte: Isagro, ensaio efectuado em trigo na variedade Berdun.

A aliança certa contra a folha larga
Duas matérias activas sinérgicas e complementares
com diferentes modos de acção
inclui

Acção foliar e radicular

Copo
Medidor

Amplo espectro de acção
Formulação WG superconcentrada
Baixa dose de aplicação
Aliança perfeita em mistura com
herbicidas anti-gramíneas
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A CONSULTA DESTE FOLHETO NÃO DISPENSA A LEITURA DO RÓTULO.
ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS: 808 250 143

