
O nosso campo, 
o nosso futuro.

Marque a diferença e mantenha o 
seu campo limpo com Quelex®.

Quelex® é o herbicida de pós-emergência para 
o controlo de infestantes de folha larga em 
cereais.

Visite-nos em: corteva.pt
Com o objectivo de evitar riscos para as pessoas e o meio ambiente, antes de aplicar um produto 

Fitossanitário, leia atentamente a etiqueta e siga estrictamente as instruções de utilização. 
®,TM, SM São marcas comerciais ou de serviço da Corteva Agriscience

e das suas empresas afiliadas. ©2021 Corteva AgriscienceTM.



Quelex®: Escolha ser diferente

Nova matéria ativa.

Modo de ação diferenciado.

Aplicar Quelex®  durante o afilhamento da cultura, com as 
infestantes no estado de roseta ou inferior (BBCH ≤ 30). 

ESTADO ÓTIMO DAS INFESTANTES:
2-8 folhas (Menos de 10 cm altura)

Faça a diferença com Quelex® e mantenha o 
seu campo limpo graças à sua matéria ativa 
Arylex™. 

Quelex® e os seus dois modos de ação, atrasam 
e minimizam o desenvolvimento da resistência 
das infestantes.

Quelex® ajuda a conseguir um melhor controlo 
das infestantes de folha larga e uma maior 
rentabilidade presente e futura.

Quelex® : Momento de aplicação recomendado

Quelex®: Condições de utilização

CULTURAS DOSES MOMENTO DE APLICAÇÃO

Cereais de inverno
(trigo, cevada, centeio e triticale)

50 g/ha Aplicação em separado, desde o início do afilhamento até ao final 
do emborrachamento (BBCH 21-45)

40 g/ha Aplicação em mistura com outro herbicida de folha larga, desde o 
início do afilhamento até ao final do emborrachamento (BBCH 21-45)

Cereais de primavera
(trigo, cevada e centeio) 50 g/ha

Aplicação em separado ou em mistura com outro herbicida de folha 
larga, desde as 3 folhas até ao final do emborrachamento (BBCH 

13-45)

Aveia de inverno 30 g/ha
Aplicação em separado ou em mistura com outro herbicida de folha 

larga, desde o início do afilhamento até ao final do emborrachamento 
(BBCH 21-45)

A adição de molhante permite otimizar os resultados
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ESPÉCIE NOME COMUM ESPÉCIE NOME COMUM

Anagallis arvensis Morrião, Morrião-dos-campos Lamium amplexicaule Urtiga morta

Anthemis arvensis Falsa-camomila, Margação Lamium purpureum Lâmio-roxo

Bifora radians Bifora Lithospermum arvense Aljofareira

Brassica napus Colza Matricaria chamomilla Camomila, Camomila-alemã

Capsella bursa-pastoris Bolsa-de-pastor Matricaria inodora Falsa camomila

Centaurea cyanus Centáurea Myosotis arvensis Miosótis-dos-campos,
Não-me-esqueças

Chenopodium album Catasol,
Erva-couvinha Papaver rhoeas Papoila-brava, Papoila-das 

searas

Descurainia sophia Erva-Sofia, Sofia-dos-cirurgiões Polygonum convulvulus Corriola-bastarda

Diplotaxis virgata Gizandra Raphanus raphanistrum Saramago, Cabrestos

Fumaria officinalis Fumária, Erva-moleirinha Ridolfia segetum Andragem, Endro

Galium aparine Amor-de-hortelão, Erva peganhosa Sinapis arvensis Mostarda- dos-campos

Geranium pusilum Bico de guindaste de flor pequena Stellaria media Morugem-branca
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QUELEX + MOLHANTE

Quelex®

67 ensaios Portugal e Europa 2014-2019

Quelex®: amplo espetro de controlo

É EFICAZ NAS INFESTANTES DE FOLHA LARGA MAIS IMPORTANTES DOS CEREAIS



Beterraba

Girassol

Colza

Milho

Luzerna

Hortícolas

Batata

Leguminosas

• Melhora a dissolução a frio (até 5oC).
• Diminui o tempo de preparação da mistura no tanque.
• Consegue aplicações mais uniformes e eficazes.

Quelex®: faça a gestão da sua exploração com liberdade

Quelex®: Formulação com tecnologia GoDRITM

PODE FAZER A ROTAÇÃO COM QUALQUER CULTURA

PATENTEADA PELA CORTEVA AGRISCIENCE



Quelex® mistura com fungicidas, 
inseticidas e outros herbicidas 
de folha larga e anti-gramíneas.

Quelex® permite-lhe fazer 
tratamentos durante toda a fase 
de afilhamento dos cereais, embora 
recomendemos tratar sempre as 
infestantes o mais cedo possível   
(2-8 folhas).

Além disso, Quelex® é muito rápido 
no controlo de infestantes. Os 
primeiros sintomas são visíveis em 
poucos dias.

Fumária em 14 diasAmor-de-hortelão e margarida em 20 dias

As aplicações são eficazes com 
temperaturas entre 2 – 25 °C

Quelex®: Quer reduzir o número de aplicações?

Quelex®: eficaz em condições climáticas diversas

Quelex®: controlo mais rápido

COMPATÍVEL EM  MISTURAS.

EFICAZ INCLUSIVE A BAIXAS TEMPERATURAS.

CONTROLA DE FORMA RÁPIDA E FLEXÍVEL AS INFESTANTES.

0 °C
2 °C 25 °C



Quelex®: vantagens e benefícios

Arylex™:
Modo de ação 

auxínico 
diferenciado

2 modos 
de ação

Gestão de 
resistências

Controlo
robusto de 
infestantes 

difíceis

Controlo 
superior de 
amor-de-

hortelão, fumária 
e papoila

Seletividade

Baixa 
volatilidade

Amplo 
espetro de 

ação

Permite a 
rotação com 

qualquer 
cultura

Formulação
GoDRI™,
melhor 

dissolução a 
frio

Compatível 
com misturas

Ampla 
gama de 
aplicação

Eficaz em 
condições 
climáticas 
diversas

Esta informação pode não estar atualizada. Leia atentamente o rótulo do produto e siga estritamente as instruções de uso.

Para mais informação e 
aconselhamento técnico, 
utilizar este código.

Visite-nos em: corteva.pt
Com o objectivo de evitar riscos para as pessoas e o meio ambiente, antes de aplicar um produto 
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