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A tranquilidade 
de se sentir seguro
Controlo efi caz de Conyza spp.



Nota: esta informação foi obtida como resultado de um vasto número de rigorosos estudos realizados segundo a certifi cação ENAC. Corteva 
fatores externos (climatologia, variedades, aplicação, etc.). Limite de quantifi cação: 0,01 ppm.

Novo

Com o novo Citadel® assegure uma produção de 
qualidade, tanto da azeitona como do azeite, com 
o controlo mais efi caz de infestantes dicotiledóneas 
no olival. Para aplicar em pré-emergência e 
pós-emergência precoce.

As novas moléculas do grupo das 
Triazolopirimidinas que compõem Citadel®

supõem uma novidade absoluta no olival.

Efi cácia e persistência: mais tempo 
sem infestantes
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Goal Supreme 1l/ha  0,1l/ha

Citadel® assegura o controlo mais amplo e efi caz das 
infestantes dicotiledóneas em pré-emergência ou 
pós-emergência precoce.

Efi caz

Citadel® é especialmente efi caz sobre Avoadinha (Conyza 
spp.), até mesmo frente a biótipos resistentes a outras 
famílias químicas.

Citadel®, para acabar com a Avoadinha (Conyza spp.)

Alguns exemplos de 
infestantes suscetíveis

Amaranthus blitoides Malva neglecta

Amaranthus retrofl exus Malva sylvestris

Calendula arvensis Portulaca oleracea

Capsella bursa-pastoris Raphanus raphanistrum

Cirsium arvense Sinapis arvensis

Conyza bonariensis Sonchus arvensis

Conyza canadensis Sonchus asper

Chenopodium album Sonchus oleraceus

Diplotaxis erucoides Stellaria media

Diplotaxis virgata Urtica dioica

Euphorbia chiapensis Urtica urens

Efi cácia Citadel® 4 meses após a aplicação.

Citadel®

Citadel®

Efi cácia sobre Conyza bonariensis Efi cácia sobre Conyza canadiensis



AgriscienceTM não se responsabiliza por qualquer extrapolação de dados, assim como informa que estes podem variar segundo os 

Persistente

Resíduos zero

Mantenha o seu solo limpo de infestantes 
dicotiledóneas durante mais tempo, com apenas 
uma aplicação de Citadel®.

Ao serem seguidos os conselhos de aplicação 
indicados na etiqueta do produto, Citadel® não deixa 
resíduos quantifi cáveis nem nas azeitonas nem no 
azeite.

Momento da aplicação:

Citadel® deve ser utilizado na altura em 
que as infestantes estão quase a aparecer 
(“ponto verde”) até terem duas folhas. 

A máxima efi cácia obtém-se com a 
aplicação no solo quando este se encontra 
com a humidade adequada ou caso se 
registem precipitações após a sua aplicação.

Volume da diluição: 100-400 l/ha

Como utilizar o Citadel®?

Dose: 0.1 l/ha. Aplicação no solo 
tratando um máximo de 50% 
da superfície.

Infestantes em 
ponto verde

Infestantes em 
duas folhas

HERBICIDA

• Persistência: 
 solo sem infestantes durante mais
tempo.

• Efi cácia: 
 controlo de grande número de espécies
dicotiledóneas.

• Especialista frente a ervas difíceis,         
como a Avoadinha (Conyza spp.).

• Dose baixa de utilização: 
 0.1 l/ha.

• Seletividade.

• Sem problemas de resíduos.

Principais características
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