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Broadway
Grânulos dispersíveis em água (WG)
com 23 g/kg ou 2,3% (p/p) de ﬂorasulame,
68 g/kg ou 6,8% (p/p) de piroxsulame e
68 g/kg ou 6,8% (p/p) de cloquintocete-mexilo

Conteúdo: 550 g
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO
Data de fabrico e lote: ver embalagem
Autorização provisória de venda n.º 4031 concedida pela DGAV:
Rua General Ferreira Martins, nº10-9ºA
Dow AgroSciences Ibérica S.A. - c/ Ribera del Loira 4-6; 4ª planta
1495-137 Algés
28042 MADRID-ESPANHA - Tel. 00 34 91 740 77 00
Tel: 21 413 12 42- Fax: 21 413 12 84
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HERBICIDA

BROADWAY ® contém as substâncias
ativas orasulame e piroxsulame,
pertencentes à família química das
triazolopirimidinas
sulfonanimidas.
É absorvido por via foliar e radicular e
atua por inibição da biossíntese dos
aminoácidos valina, leucina e isoleucina
(inibindo a atividade da enzima acetolactato
sintase, ALS).
BROADWAY é um herbicida de pós-emergência
seletivo para trigo para controlo de infestantes
gramíneas e dicotiledóneas.

INFESTANTES MODERADAMENTE
SUSCETÍVEIS
- Dicotiledóneas: Erva moleirinha
(Fumaria spp .).

CULTURAS AUTORIZADAS
BROADWAY pode ser utilizado em todas as variedades de trigo duro e nas
variedades de Inverno (ciclo longo) de trigo mole.

DOSE DE APLICAÇÃO
Aplicar BROADWAY em pulverização
normal na dose de 275 g produto por
hectare, diluído em 200 a 400 litros de água
por hectare.
Com o objectivo de melhorar a e cáciado tratamento,
deverá ser adicionado à calda do herbicida um dos
molhantes GENAPOL ou CODACIDE OIL, ambos autorizados para
utilização em mistura com herbicidas na cultura do trigo. Aplicar qualquer um
destes molhantes na dose de 1 litro por hectare.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS
- Monocotiledóneas: Rabo-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).

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 a lhamento)como
momento óptimo para o controlo das infestantes, para as quais a maior
suscetibilidade coincidirá, para as espécies gramíneas, com o período da
3ª folha verdadeira até à fase inicial do a lhamento
(3º lho e para as
dicotilidóneas, entre as 6 e 8 folhas verdadeiras.

O crescimento das infestantes é
interrompido depois da aplicação e os
primeiros sintomas aparecem entre
5 a 10 dias depois do tratamento,
sendo a e cácia máxima obtida 6 a 8
semanas depois da aplicação.
PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Culturas adjacentes
Recomenda-se aplicar apenas quando as
condições atmosféricas sejam favoráveis e quando a
velocidade do vento seja inferior a 18 km/h. Durante a
aplicação, é importante utilizar bicos adequados e manter uma distância mínima
de segurança de 5 m, para evitar o arrastamento para culturas adjacentes.
Culturas seguintes
Seguindo as práticas habituais de rotação de culturas, depois de uma aplicação
de BROADWAY , pode-se semear qualquer das culturas normalmente utilizadas
na zona, tais como cevada, colza, grão-de-bico, girassol, ervilha, milho, trigo de
Inverno, trigo de Primavera, batata, prados de gramíneas e beterraba.
No caso de falha da cultura, decorridas 8 semanas depois da aplicação de
BROADWAY podem semear-se as seguintes culturas: girassol, milho, batata,
beterraba sacarina, soja e prados de gramíneas

Antes de semear outras culturas
consultar o Serviço Técnico da
Dow AgroSciences Ibérica.
Prevenção de ocorrência de resistência
A aplicação repetida do mesmo herbicida
nas mesmas áreas durante vários anos
pode conduzir à ocorrência de resistência
em espécies anteriormente suscetíveis. Para
evitar o desenvolvimento de resistências,
recomenda-se proceder, sempre que possível, à
utilização de herbicidas mistos ou à alternância de
herbicidas com modo de ação diferente.
MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
O volume de calda pode variar entre 200 e 400 litros/ha, de modo a molhar bem
as infestantes. Encher o tanque do pulverizador com metade da água
necessária e iniciar a agitação. De seguida, adicionar a quantidade necessária
de BROADWAY . Quando a mistura estiver completamente homogeneizada,
adicionar a dose recomendada de um molhante autorizado
(GENAPOL ou
CODACIDE OIL), e completar o volume de água, agitando continuamente até ao
nal da plicação para assegurar uma mistura homogénea do produto.
Utilizar sempre água limpa. Preparar a calda imediatamente antes da aplicação.

LIMPEZA DO TANQUE
Enxaguar cuidadosamente o tanque e
o equipamento de pulverização depois
da aplicação: primeiro com água limpa,
depois encher o tanque e juntar uma
solução de limpeza adequada. No nal
enxaguar de novo com água limpa.
OBSERVAÇÕES
O produto pode ser aplicado com temperaturas
entre 5º C e 25º C.

A embalagem vazia
deverá ser lavada três
vezes, fechada, inutilizada
e colocada em sacos de
recolha, devendo estes
serem entregues num centro
de recepção Valor to; as águas de lavagem
deverão ser usadas na preparação da calda.

Para misturar com outros produtos autorizados em trigo
consultar previamente o Serviço Técnico da Dow AgroSciences Ibérica.
Durante a armazenagem manter o produto em lugar seco e fresco.
ADVERTÊNCIA: As recomendações e informação que disponibilizamos são
fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem
intervir numerosos factores que estão fora do nosso domínio (preparação de
misturas, aplicação, condições climáticas, resistências, etc.). A empresa
garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos
danos causados (falta de e cácia toxicidade em geral, resíduos, etc.) por
inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.
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