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HERBICIDABoavinTM

Boavin™ é um herbicida para o controlo 
em pré e pós emergência precoce das 
infestantes na vinha.

Composição: 20 g/L ou 2,1% (p/p) de penoxsulame. 
Dispersão oleosa (OD).

Graças à sua persistência, inibe a germinação de 
plântulas após alguns meses da aplicação.

Infestantes suscetíveis:
Catassol (Chenopodium album),
Moncos-de-perú (Amaranthus retroflexus), Coniza 
(Erigeron spp.) e Tasneirinha (Senecio vulgaris).

Infestantes moderadamente suscetíveis:
Erva-moira (Solanum nigrum).

Vantagens de usar o Boavin®4

1. Erigeron spp.
2. Amaranthus retroflexus
3. Chenopodium album
4. Solanum nigrum
5. Senecio vulgaris
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CULTURA INFESTANTES ÉPOCA DE APLICAÇÃO DOSE RECOMENDAÇÃO
DE VOLUME DE CALDA

N° MÁX.
APLICAÇÕES/

ANO

INTERVALO
DE

SEGURANÇA

Videira Infestantes
anuais

Aplicar antes ou após a
rebentação da vinha e até
ao estado de botões florais

aglomerados (BBCH 55).

0.35-0.75 l/ha 100-300 l/ha 1 56

 Outras recomendações

Aplicar com o solo húmido ou com previsão de chuva 
após tratamento (10-20 mm).

As aplicações em pós-emergência devem ser 
realizadas no máximo até à fase cotiledonar das 
infestantes suscetíveis.

Na dose recomendada, o Boavin™ é seletivo para 
todas as variedades de videira, plantadas há pelo 
menos 4 anos, sem restrição do tipo de solo.

É aconselhável associar Boavin™ com outro herbicida 
de ação anti-germinativa a fim de aumentar o seu 
espectro de atividade e prolongar a sua ação, e/ou 
combinar com um herbicida foliar para eliminar as 
infestantes de folha estreita nascidas e folha larga 
mais desenvolvida no momento da aplicação.

Para a realização de misturas consulte o serviço 
técnico da Corteva Agriscience.
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• Nova família química na vinha

• Seletivo

• Flexível

• Solução eficaz e económica


