
Efeito sinérgico (melhora a efi cácia):

Aumento da absorção do herbicida através das folhas da infestante.

Intensifi cação do transporte do herbicida pelo fl oema até ao ponto de
ação no interior da infestante.

Interações positivas no local de ação do herbicida.

Visite-nos em: corteva.pt

Com o objetivo de evitar riscos para as pessoas e para o meio ambiente, antes de aplicar um produto 
fi tofarmacêutico, leia atentamente a etiqueta e siga rigorosamente as instruções de utilização. 
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Seletividade
Amigo das culturas
Formulação WG sem dissolventes

Nicossulfurão + Rimsulfurão
Efeito sinérgico (melhora a efi cácia)

Misturas em recipiente

Respeitar sempre a ordem correta de introdução de pro-

dutos na cuba. Introduzir sempre o Principal® Plus (grânulo) 

e, no fi nal, os molhantes ou líquidos antideriva (Trend® 90).
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HERBICIDAPrincipal® PLUS

Visite-nos em: corteva.pt

Com o objetivo de evitar riscos para as pessoas e para o meio ambiente, antes de aplicar um produto 
fi tofarmacêutico, leia atentamente a etiqueta e siga rigorosamente as instruções de utilização. 

Controlo de infestantes

Infestantes gramíneas Tamanho

Echinochloa Crus-galli milhã pé-de-galo Até 1o afi lhamento

Setaria sp. milhã verde Até 4 folhas

Digitaria sanguinalis milhã-digitada Até 3 folhas

Sorghum halepense sorgo-bravo Até 20 cm de altura
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Principal® Plus+ 
Trend® 90

Momento de aplicação

Flexibilidade de utilização: de 2 a 6 folhas de milho.

Dose: 350–440 gramas por hectare.

Formulação: Grânulos dispersíveis em água (WG)  
com 550 g/Kg de dicamba ou 55% (p/p) + 92 g/Kg 
de nicossulfurão ou 9,2% (p/p)+ 23 g/Kg de  
rimsulfurão ou 2,3% (p/p)

Infestantes de folha larga

Abutilon theophrasti malvão

Amaranthus sp. bredo

Chenopodium album catassol

Cirsium arvense cardo

Datura stramonium fi gueira do inferno

Galinsoga parvifl ora 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

Herbicida sistémico de pós-emergência 
com absorção foliar e radicular.
Controlo efi caz de infestantes gramíneas anuais e pere-

nes (Sorghum halepense) e de infestantes de folha larga 

(dicotiledóneas).

Utilização autorizada na cultura do milho.

Utilização de aditivo
O Principal® Plus deve ser sempre aplicado 

em combinação com o Trend® 90.


