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Science for a better life

FICHA DE PRODUTO

VANTAGENS
Controlo precoce das infestantes na cultura do milho.

Época de aplicação �exível.

Melhor persistência de acção.

Maior espectro de e�cácia, em infestantes de folha 
estreita e de folha larga.

Salvaguarda o potencial produtivo do milho.

Segurança para a cultura, aplicador e ambiente. 

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de 
forma segura. Leia sempre os rótulos e 
a informação relativa aos produtos 
antes de os utilizar. Em caso de dúvida, 
consulte os serviços técnicos da Bayer.  

Composição:
- Tiencarbazona-metilo: 90 g/l.
- Isoxa�utol: 225 g/l.
- Ciprosulfamida: 150 g/l.

Formulação: SC (suspensão concentrada).

Registo: AV Nº 1023

Culturas autorizadas: Milho (grão e silagem).

Dose: 0,33-0,44 l/ha.

Eficácia: Em ervas daninhas de folhas largas e folhas 
estreitas, em infestantes gramíneas e dicotiledóneas. 

Eficácia e comodidade

Herbicida milho,
simplesmente 
conveniente  
Ideal em pré e pós 
emergência precoce  

//



E�caz nas principais espécies anuais (gramíneas e dicotiledóneas).

Ação por via foliar e radicular.

Persistência su�ciente para proteger a colheita nos momentos de maior 
competição das adventícias.

Os seus dois modos de ação herbicida favorecem                                  
a gestão de populações resistentes.

A presença de ciprosulfamida                                                      
assegura elevada seletividade                                                             
para a cultura.

Amplo espetro de controlo das infestantes

Milhã-digitada. Digitaria sanguinalis.
Milhã-pé-de-galo. Echinochloa crus-galli.
Panicum. Panicum dichotomiflorum.
Azevém. Lolium sp. 
Sorgo-bravo. Sorghum halepense de
semente. (Tem efeito limitativo sobre o
sorgo-bravo de rizoma).
Milhã. Setaria viridis, Setaria verticilata. 

Gramíneas (folha estreita)

Condições de aplicação
Herbicida de aplicação em pré-emergência e pós-emergência 
precoce do milho (até às 3 folhas).

Efeito recarga - Chuvas e regas reativam o Adengo®,      
permitindo controlar novas emergências das infestantes. 

Utilize doses mais baixas em solos arenosos, reservando 
doses mais altas para solos mais fortes e em casos de maior 
pressão de infestantes.

Dicotiledóneas (folha larga)

Malvão. Abutilon theophrasti.
Bredos. Amaranthus blitoides, 
Amaranthus retroflexus.
Catassol. Chenopodium album.
Figueira-do-inferno. Datura stramonium.
Sempre Noiva, Erva-pessegueira.
Polygonum aviculare, Polygonum persicaria.
Beldroega. Portulaca oleracea.
Erva-moura. Solanum nigrum.
Bardanas. Xanthium spinosum.

Efeito limitativo sobre Corriola. 
Convolvulus arvensis.

Ciperáceas
Efeito limitativo sobre Junças.  
Cyperus esculentus, Cyperus rotundus.
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