
// Capreno® SC é um novo herbicida sistémico de pós-emergência para o controlo de 
infestantes anuais (gramíneas e dicotiledóneas) em milho grão e milho silagem.

// Contém duas substâncias ativas com diferentes modos de ação que asseguram uma 
elevada eficácia nas infestantes anuais (gramíneas e dicotiledóneas), pelo que ajuda na 
prevenção de resistências.

// Para aumentar a eficácia e consistência dos resultados de Capreno® SC, recomenda-se 
sempre a adição do coadjuvante Mero® à calda de pulverização (dose de 2 L/ha).

// Aplicar por pulverização entre o desenvolvimento da 2ª folha e o desenvolvimento da        
6ª folha da cultura, obtendo-se os melhores resultados entre 3 e 5 folhas da cultura com 
infestantes recentemente nascidas.

// Devido a um acidente, caso seja necessário destruir a cultura, poderá voltar a semear-se 
milho um mês depois da aplicação e após uma lavoura.

// Depois de uma cultura de milho tratado com Capreno® SC, no decurso de uma rotação 
habitual, seguindo as boas práticas agrícolas e em condições normais, podem instalar-se 
as seguintes culturas de rotação: trigo e cevada de inverno ou primavera, triticale, milho, 
sorgo, girassol, soja, nabo, ervilha de primavera, beterraba sacarina de primavera e feijão 
verde. No caso da batata, recomenda-se respeitar um intervalo mínimo de 12 meses entre 
a aplicação e a sementeira/plantação. É sempre conveniente realizar uma lavoura 
profunda prévia, especialmente em anos com pluviometrias inferiores à média da zona.

//// Vantagens principais

Antes de utilizar o produto, ler atentamente o rótulo.

//// Ficha de produto

Composição
Tembotriona 28,3% (345 g/L) +
Tiencarbazona-metilo 5,6% (68 g/L) +
Isoxadifeno-etilo 10,98% (134 g/L)
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//// Substâncias ativas
Capreno® SC é um novo herbicida sistémico de pós-emergência 
que contém duas substâncias ativas com diferentes modos de 
ação:

 Tiencarbazona-metil do grupo químico das sulfonil-amino- 
carbonil-triazolinonas -Grupo HRAC 2 (B)-.

 Tembotriona do grupo químico das tricetonas -Grupo 
HRAC 27 (F2)-.

 Inclui também o safener isoxadifeno-etil na sua 
composição, assegurando assim a seletividade do produto 
para a cultura. A sua persistência de ação é suficiente para 
garantir a proteção da cultura durante todo o período de 
sensibilidade à competição da flora infestante.

//// Modo de ação
1. Com a tiencarbazona-metilo, o 
crescimento das infestantes pára quase 
de imediato (1-3 dias). Seguido de 
amarelecimento (clorose) e/ou desen- 
volvimento de uma cor avermelhada nas 
folhas (4-10 dias) e f inalmente um 
acastanhamento progressivo dos 
rebentos (necrose) e morte (7-20 dias).
A sua atividade residual no solo bloqueia o 
aparecimento de novas infestantes, caso 
as condições ambientais sejam propícias 
à expressão da atividade no solo.

2. A tembotriona inibe a atividade da 
enzima 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenase 
(4-HPPD). A síntese dos carotenóides é 
interrompida pelo bloqueio dessa enzima. 
Esta ação vai privar a clorofila (onde 
ocorre a fotossíntese) da sua proteção 
contra uma sobreexposição à luz, pelo 
que se produz o seu branqueamento.

3. Isoxadifeno-etilo contribui para a translocação 
completamente sistémica da substância ativa em toda a 
planta-alvo.

• Transporte basipetal no floema.
• Transporte acropetal no xilema.

//// Benefícios
// Graças à combinação da 

tembotriona e tiencarbazona- 
metilo, Capreno® SC 
assegura uma elevada eficácia 
nas infestantes anuais 
(gramíneas e dicotiledóneas) 
do milho como Amaranthus, 
Chenopodium ou Panicum 
spp., entre outras. Tem efeito 
limitante em Cyperus spp.

// Ajuda a prevenir o risco de 
resistência, devido às duas 
substâncias ativas com 
diferentes modos de ação 
HRAC 27 (F2) e HRAC 2 (B).

// Maior persistência, que impede 
emergências escalonadas das 
infestantes através da 
tecnologia de “long effect 
system".  
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//// Dose e época de aplicação
// Dose de aplicação: 0,22-0,29 L/ha em 200-400 L/ha de água. A adição do coadjuvante Mero® à calda de 

pulverização melhora a eficácia e consistência dos resultados (dose de 2 L/ha).

// Momento de aplicação: Aplicar por pulverização entre os BBCH 12-16 (entre o desenvolvimento da 2ª folha 
e o desenvolvimento da 6ª folha da cultura).

// Recomendações:

 • Evitar tratar em condições desfavoráveis e/ou sobre culturas em mau estado fisiológico. Podem ser 
condições desfavoráveis: humidade excessiva, baixas temperaturas, grandes amplitudes térmicas entre o 
dia e a noite, seca, elevadas temperaturas, escassez de nutrientes e outras condições.

 • Não aplicar nenhum inseticida organofosforado por via foliar 7 dias antes ou depois da aplicação. No caso 
de realizar-se uma aplicação de inseticida organofosforado em grânulos (na plantação do milho), 
recomenda-se respeitar um intervalo mínimo de 20 dias entre aplicações.
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