
Um passo à frente no controlo 
das infestantes com o herbicida 
mais residual e mais selectivo!!!

A solução de pré-emergência para o controlo 
de folha larga na vinha. A maior persistência 
e melhor seletividade mesmo em plantações 
novas.

Sem infestantes…
desde o início!

AÇÃO

Visite-nos em: corteva.pt
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AUTORIZADO
EM

PLANTAÇÕES NOVAS



HERBICIDA

Poupe tempo e fique à frente das infestantes com o 

Cómo usar Gallery® na vinha?

Moderadamente suscetíveis: 

Suscetíveis: 

Capsela bursa-pastorisAnthemis arvensis

Urtica urensSinapis arvensisRaphanus 
raphanistrum

Chenopodium album

Fallopia convulvulus

Diplotaxis erucoides

Polygonum aviculare

Papaver rhoeas

Sonchus asper

Aplicar à dose de 1,2-1,5 l/ha. Dirigir a 
pulverização ao solo sobre a linha de 
plantação aplicando um máximo de 30% 
da superfície.

Aplicar com o solo limpo de infestantes e 
em pré-emergência das infestantes alvo.

Em vinhas jovens aplicar desde o repouso 
vegetativo até ao final da floração.

Em vinhas em produção aplicar desde o 
repouso vegetativo até às 4 folhas. 

Para que comece a atuar, o Gallery® 
deve ser incoporado com água de rega 
ou com chuva após aplicação.

É compatível com outros herbicidas. 
Recomendamos a mistura com Kerb®FLO 
para o controlo completo das infestantes 
(folha larga e folha estreita), incluindo 
Joio resistente.

A eficácia do herbicida pode diminuir se 
for aplicado após a realização de uma 
fertilização orgânica.

Alta seletividade 
desde o primeiro 

ano da vinha

Melhor 
implantação 

da cultura

Elevada 
peristência

(até 6 meses)
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Gallery®

CULTURA INFESTANTES ÉPOCA DE APLICAÇÃO DOSE
RECOMENDAÇÃO

DE VOLUME DE 
CALDA

N° MÁX.
APLICAÇÕES/

ANO

Videira

Infestantes
dicotiledóneas

anuais

Em vinhas em produção aplicar desde o repouso 
vegetativo até às 4 folhas visíveis (BBCH 00-14). 
Em vinhas jovens, e que ainda não entraram em 

produção, aplicar o produto desde o repouso 
vegetativo até ao final da floração (BBCH 00-69)

1,2 – 1,5 
l/ha 100-200 l/ha

1

Citrinos (Laranjeira,
Mandarina, Limoeiro,
Toranjeira, Limeira)

Aplicar desde o final do Outono até ao início da 
Primavera (BBCH 00) 0,9 l/ha

100 – 400 L/ha

Pomoideas (Macieira,
Pereira, Pêra-nashi,

Marmeleiro, Nespereira)

Aplicar desde o repouso vegetativo até ao final 
da floração (BBCH 00-69)

1,2 l/haPrunoideas (Pessegueiro, 
Damasqueiro,

Ameixeira, Cerejeira, 
Ginjeira)

Aplicar desde o repouso vegetativo
até ao final da floração (BBCH 00-69)

INTERVALO DE SEGURANÇA: não procede

AÇÃO

Espetro de 
controlo


