
 
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

Capreno  

 

 
Herbicida de pós-emergência de infestantes anuais dicotiledóneas e gramíneas na 

cultura do milho. 

 
 
Formulação/Composição 
Suspensão concentrada (SC) com  345 g/L ou 28,3% (p/p) de tembotriona, 65,56 g/L  
ou 5,37% (p/p) de tiencarbazona (na forma de éster metílico) correspondendo a 68 g/L  
ou 5,6% (p/p) de tiencarbazona-metilo e 134 g/L ou 10,98% (p/p) de isoxadifene-etilo. 

 

 

O Capreno é um novo herbicida sistémico de pós-emergência para o controlo no milho, 
de infestantes gramíneas anuais e dicotiledóneas. Contém duas substâncias activas com 
diferente modo de acção: a tembotriona que pertence ao grupo químico das tricetonas 
(Grupo HRAC F2) e a tiencarbazona-metilo do grupo químico das sulfonil-amino carbonil-
triozolinona (Grupo HRAC B). Na sua composição está também presente o isoxadifene-
etilo, um protector de fitotoxicidade que assegura a selectividade do produto na cultura do 
milho. A persistência de acção do produto é suficiente para garantir a protecção da 
cultura durante todo o ciclo vegetativo da concorrência das infestantes. 
 

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 
 

Milho: aplicar a dose de 0,22 – 0,29 L/ha, devendo a dose mais elevada ser aplicada 
em solos mais infestados ou quando as infestantes estiverem mais desenvolvidas. 

Proceder  ao tratamento em pós-emergência da cultura (2 a 6 folhas) e após a 

emergência das infestantes. 
 

Recomenda-se a adição de um molhante autorizado para obter as melhores 

eficácias. 
 

 

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS 
 

Gramíneas: 
Milhã (Digitaria spp.), milhã-pé-de-galo (Echinochloa crus-galli), escalracho (Panicum 
dichotomiflorum), milho-miúdo (Panicum miliaceum), milhã-verde (Setaria spp.) e sorgo-
bravo (Sorghum halepense) em estados precoces e densidade moderada. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Dicotiledóneas: 
Malvão (Abutilon theophrasti), bredos (Amaranthus spp.), morrião (Anagallis arvensis), 
colza (Brassica napus), bolsa-de-pastor (Capsella bursa-pastoris), fidalguinhos 
(Centaurea cyanus), catassol (Chenopodium spp.), figueira-do-inferno (Datura 
stramonium), picão-bravo (Galinsoga spp.), urtiga-branca (Lamium spp.), margaça 
(Matricaria chamomilla), urtiga-morta (Mercurialis annua), papoila-das-searas (Papaver 
rhoeas), sempre-noiva (Polygonum spp.), labaça (Rumex spp.), erva-moira (Solanum 
nigrum), serralha-macia (Sonchus arvensis), morugem-branca (Stellaria media), dente-de-
leão (Taraxacum officinale), amor-perfeito (Viola arvensis) e bardana-menor (Xanthium 
strumarium). 

 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

 
Fazer a aplicação apenas quando a cultura está em bom estado vegetativo e em 
crescimento activo. 
Algumas condições agroclimáticas desfavoráveis antes ou depois da aplicação podem 
provocar stress à cultura e provocar reacções indesejadas, tais como cloroses ou atraso 
no desenvolvimento, que rapidamente desaparecem e que não têm consequências no 
rendimento final. Podem ser condições desfavoráveis de humidade excessiva e/ou baixas 
temperaturas, grandes amplitudes térmicas entre a noite e o dia, seca, altas 
temperaturas, escassez de nutrientes, entre outras.  
A substituição (acidente ou falha de cultura) por uma cultura de milho, necessita de um 
período de espera de 1 mês antes de uma nova sementeira de milho.  
Numa rotação de culturas, depois de uma lavoura profunda de 20 cm, podem-se semear 
as seguintes culturas respeitando-se os seguintes prazos de espera: 
Trigo e nabo – 5 meses 
Soja, ervilheira, feijoeiro e beterraba sacarina – 10 meses 
Girassol e cevada de primavera – 11 meses 
 
A sementeira/plantação de qualquer outra cultura é da inteira responsabilidade do 
agricultor. 
 
A aplicação repetida deste herbicida ou de outros com o mesmo modo de acção pode 
provocar o desenvolvimento de biótipos resistentes de algumas infestantes indicadas no 
rótulo como susceptíveis. Recomenda-se proceder à rotação de culturas sempre que 

possível e não aplicar Capreno mais do que 3 anos consecutivos nos mesmos solos. De 
preferência, proceder à alternância de herbicidas com diferente modo de acção. 

 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 
No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. 
Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. 
Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de 
água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no 
recipiente  e completar o volume de água, agitando sempre. 

 

MODO DE APLICAÇÃO 
Calibrar o pulverizador, calculando o volume de calda a utilizar por hectare, de modo a 
assegurar uma distribuição uniforme da calda. A quantidade de produto e o volume de 
calda devem ser calculados em função da área a aplicar. Para diminuir o risco de 
arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm2. 
Não utilizar atomizadores na aplicação deste produto. 

Volume de calda recomendado: 150-400 L/ha. 



 
 

 
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 
 
                 
         
 

                 Atenção 

                                                                                              
Suspeito de afectar o nascituro.                                                                                                               
Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. 
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
Contém (1,2-benzoisotiazolin-3-one). Pode provocar uma reação alérgica. 
Ficha de segurança fornecida a pedido. 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 
EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 
Em caso de indisposição, consulte um médico. 
Eliminar o conteúdo e embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. 
Para protecção dos organismos aquáticos respeitar uma zona não pulverizada de 5 
metros em relação às águas de superfície ou utilizar bicos anti-deriva que garantam 50% 
de redução de deriva da calda. 
Armazenar a uma temperatura não superior a 40ºC. 
 
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos.  
Telef.: 808 250 143 
 

FT: 20318 

 
 
 

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura 

atenta do rótulo da embalagem. 
 


