Starane*20
Marca Registada de Dow Agrosciences AV nº 0156
Concentrado para emulsão (EC) com 20,6% de fluroxipir.
Classificação toxicológica: Nocivo (Xn), Perigoso (N)
Distribuido por:

Lusosem
Rua General Ferreira Martins, nº10-9ºA - 1495-137 ALGÉS
Tel: 214 131 242, Fax: 214 131 284 - e-mail: lusosem@lusosem.pt
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Culturas Homologadas:
Olival, citrinos, pomóideas, aveleira, cevada, trigo, milho e prados de gramíneas.
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Precauções:
Evitar aplicar com temperaturas inferiores a 6ºC.
Aplicar com as infestantes em crescimento activo.
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Dose:
0,75 a 1 litros/ha tratado.

Com STARANE 20
não existem
ervas difíceis
nos cereais

STARANE*20
É o melhor herbicida de pós-emergência para
o controlo de infestantes dicotiledóneas como o
Raspa-saias (Galium aparine) em cereais.
Controla também outras infestantes difíceis.
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Excelente controlo de Raspa-saias (Galium aparine)
Controla também:
Sempre-Noiva
(Poligonum aviculare)
Labaças (Rumex spp.)
Malvas (Malva spp.)
Mostarda-dos-campos
(Sinapis arvensis)
Morugem-branca
(Stellaria media)
Urtiga-branca
(Lamium aplexicaule)
Parietárias (Parietaria spp.)
Urtigas (Urtica spp.)
Corriola (Convolvulus arvensis)
Sistemia ascendente e descendente
controla a totalidade da infestante, até à raiz
e posteriores renovos.

4

Acção rápida.
O seu efeito é visível poucas
horas após a aplicação do
produto.

5

Selectivo para todas as
variedades de trigo e cevada.

6

Fácil de misturar com outros herbicidas,
habitualmente utilizados nos cereais.

7
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Olival, citrinos, pomóideas, aveleira, cevada, trigo, milho e prados de gramíneas.
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Culturas Homologadas:

Com STARANE 20
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Precauções:
Não aplicar em árvores com menos de 4 anos. Não pulverizar os ramos e folhas
mais baixas das árvores. Evitar aplicar com temperaturas inferiores a 6ºC.
Aplicar com as infestantes em crescimento activo.

he

combater as
MA
para
a
LVA
d
i
c
i
SE
rb

NY
CO

Ajustar esta dose à superfície realmente tratada,
quando se aplica em faixas ou zonas.
Dose para pulverizador de dorso: 50 a 100 cc por máquina (10 L).
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Dose:
1,5 litros/ha tratado.

STARANE*20
É o melhor herbicida de pós-emergência para
o controlo de Conyza sp., Malva spp. e outras
infestantes.
É totalmente eficaz com as infestantes mais difíceis,
e é totalmente selectivo para os Citrinos.
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Excelente controlo de Malvas e Avoadinha (Conyza sp.).
Controla também:
Saramago
(Raphanus sp.)
Morugem-branca
(Stellaria media)
Corriola
(Convolvulus arvensis)
Beldroega
(Portulaca oleracea)
Pepino-de-São-Gregório
(Ecbalium sp.)
Urtigas (Urtica spp.)
Malvão (Abutilon theophrasti)
Parietárias (Parietaria spp.)
Controla a totalidade da infestante até à raiz
e posteriores renovos.
SISTEMIA ASCENDENTE E DESCENDENTE.

4

Acção rápida.
O seu efeito é visível poucas
horas após a aplicação do
produto.

5

Selectivo para todas as espécies
de Citrinos.

6

Fácil de misturar com outros herbicidas,
como Piton Verde* (glifosato), obtendo
como resultado o controlo de todas as
infestantes.

7

Fácil de aplicar.
Com os equipamentos de pulverização
habitualmente utilizados nos Citrinos.

8

Económico.
Em mistura, poderá reduzir-se a
dose de Piton Verde* (glifosato).
Contactar serviços técnicos da
Lusosem.

Dose:
1,5 litros/ha tratado.
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Olival, citrinos, pomóideas, aveleira, cevada, trigo, milho e prados de gramíneas.

não existem
ervas difíceis
nas pomóideas
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Culturas Homologadas:

Com STARANE 20
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Precauções:
Não aplicar em árvores com menos de 4 anos.
Não pulverizar os ramos e folhas mais baixas das pomóideas.
Evitar aplicar com temperaturas inferiores a 6ºC. Aplicar com as infestantes em crescimento activo.
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Ajustar esta dose à superfície realmente tratada,
quando se aplica em faixas ou zonas.
Dose para pulverizador de dorso: 50 a 100 cc por máquina (10 L).
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STARANE*20
É o melhor herbicida de pós-emergência para
o controlo de Malvas, Labaças, Corriola e outras
infestantes dicotiledóneas.
É totalmente eficaz com as infestantes mais difíceis,
e é totalmente selectivo para as pomóideas
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Excelente controlo de Malvas (Malva spp.),
Labaças (Rumex spp.) e Corriola
(Convolvus arvensis).
Controla também:
Avoadinha
(Conyza sp.)
Beldroega
(Portulaca oleracea)
Raspa-saias
(Galium aparine)
Morugem-branca
(Stellaria media)
Urtigas (Urtica spp.)
Parietárias (Parietaria spp.)
Sistemia ascendente e descendente
Controla a totalidade da infestante, até à raiz
e posteriores renovos.

4

Acção rápida.
O seu efeito é visível poucas
horas após a aplicação do
produto.

5

Selectivo para todas as espécies
de Pomóideas.

6

Fácil de misturar com outros herbicidas,
como Piton Verde* (glifosato), obtendo
como resultado o controlo de todas as
infestantes do pomar.

7

Fácil de aplicar.
Com os equipamentos de pulverização
habitualmente utilizados nas Pomóideas.

8

Económico.
Nas misturas, com Piton Verde*
(glifosato), pode-se reduzir a dose
deste (contactar os serviços
técnicos da Lusosem).

Dose:
0,75 a 1 litro/ha.

Precauções:
Evitar aplicar com temperaturas inferiores a 6ºC.
Aplicar com as infestantes em crescimento activo.

Culturas Homologadas:
Olival, citrinos, pomóideas, aveleira, cevada, trigo, milho e prados de gramíneas.
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Com STARANE 20
não existem
ervas difíceis
no milho

STARANE*20
É o melhor herbicida de pós-emergência
para o controlo das infestantes mais difíceis,
inclusivamente as resistentes e é totalmente
selectivo para o milho.

1

Excelente controlo de Malvão (Abutilon theophrati) e
Corriola (Convolvulus arvensis).

2

Controla também:
Beldroega
(Portulaca oleracea)
Sempre-Noiva
(Poligonum aviculare)
Figueira-do-inferno
(Datura stramonium)
Erva-moira
(Solanum nigrum)
Labaças (Rumex spp.)
Malvas (Malva spp.)
Amor-de-hortelão
(Galium aparine)
Urtiga-branca (Lamium amplexicaule)
Parietárias (Parietaria spp.)

3

Sistemia ascendente
e descendente
Controla a totalidade
da infestante até à raiz
e posteriores renovos.

4

Acção rápida.
O seu efeito é visível poucas horas após
a aplicação do produto.

5

Selectivo para o milho.

6

Fácil de misturar.
Boa compatibilidade em mistura com a
maioria dos herbicidas homologados
para a cultura do milho.

