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Amplo espetro de controlo sobre as infestantes.
Graças ao efeito sinérgico de nicossulfurão e rimsulfurão, é possível obter
uma boa eﬁcácia sobre gramíneas e Sorghum hapelense (sorgo-bravo).
O efeito aditivo de nicossulfurão, rimsulfurão e mesotriona proporciona
um amplo espetro de controlo de infestantes de folha larga.
A mesotriona confere um excelente controlo de Abutilon theophrasti
(malvão).

Mais comodidade,
mais eﬁcácia
Visite-nos em: corteva.pt
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Arigo® 51WG

HERBICIDA

Controlo de infestantes

erva-moura

Infestantes gramíneas

malvão

Tamanho

Echinochloa Crus-galli

milhã pé-de-galo

Até 4 folhas

Setaria sp.

milhã verde

Até 3 folhas

Digitaria sanguinalis

milhã-digitada

Até 2 folhas

Sorghum halepense

sorgo-bravo

Até 20 cm de altura

®

Arigo 51WG
controla
eﬁcazmente
o malvão

milhã pé-de-galo

milhã verde

cardo

ﬁgueira do inferno

milhã-digitada

sorgo-bravo

Infestantes de folha larga

Momento de aplicação

Abutilon theophrasti

malvão

Amaranthus sp.

bredo

Chenopodium album

catassol

Cirsium arvense

cardo

Datura stramonium

ﬁgueira do inferno

Galinsoga parviﬂora

erva-da-moda

Mercurialis annua

urtiga-morta, erva-mercúrio

Polygonum aviculare

sanguinária

Polygonum lapathifolium

mal-casada

Polygonum persicaria

erva-pessegueira

Senecio vulgaris

tasneirinha

Sinapis arvensis

mostarda-dos-campos

Solanum nigrum

erva-moura

Sonchus arvensis

serralha-macia

Stellaria media

morugem

Xanthium strumarium

bardana-menor, xântio

Composição:
nicossulfurão 12%/rimsulfurão 3%/mesotriona 36%
Família química: sulfonilureas: nicossulfurão e
rimsulfurão/triquetonas: mesotriona
Modo de ação: sistémico. Absorção foliar e radicular
Formulação: granulado dispersível em água (WG)
Cultura: milho

®

Arigo 330 g/ha
+ Trend® 90
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Flexibilidade de utilização: de 2 a 8 folhas de milho.

