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CONTEÚDO: 100 G3 362130 162056

ATENÇÃO

Informaçoes de segurança, ver no interior

Data de produção e lote n.°: ver embalagem

Autorização de Venda  n.°  1811 

concedida pela DGAV

Titular da autorização de venda:

Corteva Agriscience Portugal, S.A.

Campo Pequeno,48-6°, Esq. Edifício 

Taurus

1000-081 Lisboa - Portugal 

Tel:  +351 217 998 030 - 

www.corteva.pt

UFI: 0F59-50FY-X000-CN3F

™® Marcas registadas da Corteva Agriscience e das suas companhias afiliadas

Em caso de intoxicação contatar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef: 800 250 250.
A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e 
colocada em sacos de recolha, 
devendo estes serem entregues 
num ponto de retoma autorizado; 
as águas de lavagem deverão ser 
usadas na preparação da calda

Grânulos dispersíveis em água (WG)

com 100 g/kg (10,0 % p/p) de florasulame e 104,2 g/kg (10,42 % p/p) de halauxifena-metilo

QUELEX é um herbicida de pós-emergência para o controlo de infestantes dicotiledóneas 

em todas as variedades de cereais de Inverno (trigo mole e duro, cevada, centeio, 

triticale e aveia) e cereais de Primavera (trigo mole e duro, cevada e centeio)

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL • PARA EVITAR RISCOS PARA A 

SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

• MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele 
impresso na embalagem no momento da compra.



PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO

H319 Provoca irritação ocular grave.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P391 Recolher o produto derramado.

P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
EUH 208 Contém maleato dissódico (CAS 371-47-1). Pode provocar uma reação alérgica.
EUH 208 Contém polímero de ureia com formaldeído (CAS 9011-05-6). Pode provocar uma reação 
alérgica.
EUH 210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento 
de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de 
evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

SPe2 Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar este produto em solos drenados 
artificialmente.

SPe3 Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros 
em relação às zonas não cultivadas.

SPePT3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada 
de 10 metros em relação às águas de superfície, incluindo 10 metros de coberto vegetal.

SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar camisa de mangas 
compridas, calças, meias e sapatos.

SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular 
durante a preparação da calda e aplicação do produto.

SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem 
do pulverizado.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção tendo cuidado especial em lavar as 
luvas por dentro.

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele 
impresso na embalagem no momento da compra.



CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

O QUELEX® é um herbicida sistémico que contém duas substâncias activas, halauxifenametilo 
(Arylex™) e florasulame. 

A substância ativa halauxifena-metilo (Arylex™) pertence ao grupo químico dos piridino-
carboxilatos, sendo uma auxina sintética. Tem absorção foliar e radicular. Translocação 
através do simplasto e do apoplasto com acumulação nos tecidos meristemáticos. Inibe o 
desenvolvimento celular (atua como o ácido indolacético, IAA).

O florasulame é absorvido pelas raízes e rebentos e é distribuído pela planta através do 
xilema e do floema atingindo os tecidos apicais, inibindo a biossíntese dos aminoácidos 
valina, leucina e isoleucina (inibe a atividade da enzima acetolactato sintase, ALS). 
O florasulame pertence ao grupo químico das triazolopirimidinas e está incluído no 
grupo 2 do HRAC.
Os sintomas, dependendo das infestantes, serão visíveis desde poucos dias até várias 
semanas depois da aplicação. A eficácia final manifestar-se-á a partir das 4 semanas depois 
da aplicação.

Classificação do modo de acção da substância ativa conforme HRAC

halauxifena-metilo (Arylex™) GRUPO 4 HERBICIDA

florasulame GRUPO 2 HERBICIDA

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura
Dose de 

aplicação
Volume de 

Calda
N° Máx. 

Tratamentos /ano
Época de Aplicação

Cereais de 
Inverno:

Trigo mole 
Trigo duro 
Cevada 
Triticale 
Centeio 

25 - 50 g/ha

100 – 400 L/ha 1

BBCH 21 a 45: Início 
do afilhamento até 
à bainha da folha da 
bandeira inchada.

Aveia 30 g/ha

BBCH 21-30: Início 
do afilhamento até ao 
inicio do alongamento 
do caule da cultura.

Cereais de 
Primavera:

Trigo mole 
Trigo duro 
Cevada 
Centeio

50 g/ha

BBCH 13-45: desde 
as 3 folhas até à bainha 
da folha da bandeira 
inchada

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele 
impresso na embalagem no momento da compra.



A mistura com um adjuvante pode melhorar a eficácia do herbicida.

Infestantes susceptíveis: amor-de-hortelão (Galium aparine), erva-moleirinha (Fumaria 
officinalis), morugem-branca (Stellaria media), papoila (Papaver rhoeas), margaças 
(Matricaria sp.), corriola-bastarda (Polygonum convolvulus), catassol (Chenopodium 
album).

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- O QUELEX pode ser usado em cevada para malte e em cereais para produção de

semente. 

- Não aplicar em aveia de primavera. 

- Não aplicar em culturas sob condições de stress (por exemplo seca, encharcamento, 

temperaturas extremas, deficiências nutricionais, problemas fitossanitários, etc).

- Ocasionalmente, o QUELEX pode provocar uma ligeira clorose se bem que transitória 

(2-3 semanas), sem afetar o rendimento da colheita e a qualidade do grão.

- No deve aplicar-se em culturas de cereais em mistura com leguminosas (ervilhaca,

trevo, etc.).

- O QUELEX pode usar-se em qualquer tipo de solo.

- O QUELEX pode ser aplicado com temperaturas compreendidas entre 2 e 25°C.

- Em condições de seca pode observar-se uma ligeira redução na eficácia do produto.

- O QUELEX é resistente à precipitação ocorrida uma hora após a sua aplicação.

Gestão de desenvolvimento de resistências: a substância ativa halauxifena-metilo 
pertence a um novo grupo químico de herbicidas, pelo que o risco de haver desenvolvimento 
de resistências é considerado baixo. O florasulame pertence à família química da 
triazolopirimidina, existindo o risco de ser desenvolvida resistência a esta substância ativa. 
Assim, devem ser tomadas as seguintes precauções de forma a minimizar este risco:

1. Evitar o uso repetido de florasulame.
2. Seguir as indicações do rótulo relativamente à dose e época de aplicação.
3. Considerar o uso de métodos culturais de controlo de infestantes e efetuar rotação 
de culturas de modo a prevenir o desenvolvimento de biótipos resistentes.

A aplicação repetida deste herbicida ou de outros com o mesmo modo de ação pode 
provocar o desenvolvimento de biótopos resistentes de algumas infestantes indicadas 
no rótulo como suscetíveis. Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se 
proceder à alternância com herbicidas de diferentes modos de ação.

Culturas seguintes: depois de uma aplicação em Primavera pode-se cultivar qualquer uma das 
culturas que se cultivam normalmente. Se a segunda cultura se semeia antes de decorridos 
3 meses sobre a colheita recomenda-se mobilizar o solo antes da sementeira ou consultar 
o Serviço Técnico da Corteva Agriscience.
Culturas de substituição: no caso de ser necessário uma cultura de substituição após a 
aplicação de o QUELEX em aplicações na Primavera, 1 mês depois da aplicação pode-se 
semear trigo e, depois de mobilizar o solo, cevada e milho; 2 meses após a aplicação

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele 
impresso na embalagem no momento da compra.



pode-se semear milho, sem efetuar qualquer mobilização de solo. Antes de semear 
qualquer outra cultura consultar o Serviço Técnico da Corteva Agriscience.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização 
prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água 
pretendido, assegurando agitação continua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de 
acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com 
especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o 
volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas. 
Para diminuir o risco de arrastamento  evitar pressões superiores a 2 kg/cm2 e/ou usar 
bicos anti-arrastamento.
Volume de calda a utilizar: 100 a 400 litros de calda por hectare.
Após o tratamento e depois de prévia remoção dos bicos e dos filtros que devem ser 

lavados separadamente, lavar o material de aplicação várias vezes com água e detergente.

Limpeza do tanque do pulverizador: todos os equipamentos de pulverização devem ser 

limpos minuciosamente, tanto por dentro como por fora, para evitar possíveis danos 

posteriores em culturas que não sejam cereais. Enxaguar cuidadosamente o tanque e o 

equipamento de pulverização depois da aplicação (incluindo bicos de pulverização e filtros): 

primeiro com água limpa, em seguida encher o tanque e adicionar  0,5  L de lixívia por 

cada 100 L de água e, finalmente, lavar novamente com água limpa.

ADVERTÊNCIA: As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos 

e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores 

que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, 

resistências, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será 

responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por 

inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.

Edição 1

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele 
impresso na embalagem no momento da compra.
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