
Controla o Lolium resistente 
com um modo de ação 
diferente, no momento certo

A solução de pré e pós-emergência para 
o controlo em infestantes de folha estreita 
e algumas de folha larga na vinha. Maior 
persistência e melhor seletividade, mesmo 
em plantações novas.
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AUTORIZADO
EM

PLANTAÇÕES NOVAS

Nova estratégia 
no controlo do 
Lolium, atreve-te!



HERBICIDA

Como usar Kerb®FLO na vinha?

Aplicar à dose de 1,875 l/ha. Dirigir 
a pulverização ao solo sobre a 
linha de plantação. 

Para obter uma boa eficácia, 
Kerb®FLO deve ser aplicado em 
pré-emergência e/ou pós-
emergência precoce das 
infestantes.

O momento óptimo para sua 
aplicação ocorre durante os meses 
de Outono/Inverno, com 
temperaturas do solo inferiores a 
8oC. 
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Kerb®FLO

CULTURA DOSE ÉPOCAS DE APLICAÇÃO

Videira 1,875 l/ha
A partir do outono/inverno seguinte à plantação

KERB FLO é selectivo para a vinha (qualquer que seja a sua idade e variedade).
O período de utilização estende-se desde o fim de Outubro a Janeiro.

Poupe tempo e fique à frente das infestantes com o 

Alta seletividade 
desde o primeiro 

ano da vinha

Reduz o banco 
de sementes

Evita o problema do 
Lolium resistente ao 

glifosato e sulfonilureas 
desde o início

AÇÃO

Bromus spp.

Lolium spp. Urtica spp.Equisetum arvenseFumaria spp.

Poa spp. Stellaria spp. Plantago spp.

Espectro de controlo

Para o bom funcionamento de Kerb®FLO, é 
necessário uma boa incorporação no solo. 
Recomenda-se a aplicação de Kerb Flo quando 
houver previsão de chuvas ou geadas que 
assegurem um nível de humidade suficiente no 
solo.  

É compatível com outros herbicidas. 
Recomendamos a mistura com Gallery® para o 
controlo completo das infestantes (folha larga e 
folha estreita).

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


