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®

HERBICIDA

O novo anti-gramíneas para trigo.
Elevada eficácia contra folhas estreitas
e folhas largas num só produto.
O herbicida completo.
Distribuído por:
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Soluções para um Mundo em Crescimento

Finalmente ao seu dispor. O bilhete para o seu sucesso!
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Broadway
HERBICIDA

Para o controlo das infestantes
de folha estreita e folha larga da
cultura do trigo

Broadway* é um herbicida de pós-emergência selectivo para trigo que possui uma elevada eficácia no controlo de
gramíneas como Alopecurus, Avena, Bromus, Lolium e Phalaris, e um amplo espectro de controlo sobre
infestantes de folha larga como Galium, Veronica, Raphanus, Sinapis, Matricaria, Papaver, Polygonum,
Stellaria, entre outras.
Composição química
Grânulos dispersíveis em água (WG): 2,3 % (p/p) de florasulame, 6,8 % (p/p) de piroxsulame e 6,8 % (p/p) de cloquintocete-mexilo.
Culturas autorizadas

Broadway* pode ser utilizado em todas as variedades de trigo duro e de trigo mole.
Principais infestantes susceptíveis
Monocotiledóneas: Rabos-de-raposa (Alopecurus myosuroides); balancos (Avena spp.); Bromo-mole (Bromus spp.; Bromus sterilis); azevéns (Lolium spp.); erva-cabecinha (Phalaris minor).
Dicotiledóneas: amor-de-hortelão (Galium aparine), verónicas (Veronica spp.), saramago (Raphanus raphanistrum), mostarda-dos-campos (Sinapis arvensis), camomila (Matricaria spp.), papoila-das-searas (Papaver rhoeas), erva-pessegueira
(Polygonum persicaria), sempre-noiva (Polygonum aviculare), morugem-branca (Stellaria media), pampilho-das-searas
(Chrysanthemum segetum) andragem (Ridolfia segetum).
Dose de aplicação
Aplicar Broadway* em pulverização normal na dose de 275 g de produto por hectare, diluído em 200 litros de água por
hectare.
Com o objectivo de melhorar a eficácia do tratamento, deverá ser adicionado à calda do herbicida um molhante autorizado
para utilização em mistura com herbicidas na cultura do trigo.
Época e modo de aplicação
O Broadway* é um herbicida de pós-emergência que pode ser aplicado em trigo desde o estado de três folhas (BBCH 13)
até ao início do encanamento (BBCH 32), com os estados B21 e B23 da cultura (início do afilhamento) como momento óptimo para o controlo das infestantes. O crescimento das infestantes é interrompido depois da aplicação e os primeiros sintomas aparecem entre 5 a 10 dias depois do tratamento, sendo a eficácia máxima obtida 6 a 8 semanas depois da aplicação.
Observações
Pode ser aplicado em condições de frio (5º C) e com uma ampla janela de aplicação.
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