Herbicida
pós-emergente
para as folhas
largas do Milho

! Máximo controlo até nas infestantes mais

difíceis. Amplo espectro de acção.
Excelente selectividade
®

! Com 2 modos de acção nada lhe resiste!
! Excelente eficácia em Malvão, Bredo,

Catassol e outras infestantes de folha larga

HERBICIDA

Lusosem
Soluções para um Mundo em Crescimento

www.lusosem.pt

®

Máximo controlo
até nas infestantes mais difíceis
Amplo espectro de acção
Excelente selectividade

HERBICIDA
MODO DE ACÇÃO

MUSTANG é composto por duas substâncias activas (Florasulame e 2,4-D) com modos de acção e espectros de controlo diferentes.
Esta combinação, evita potenciais resistências, oferece um maior espectro de controlo (inclusivé das ervas mais difíceis:
Amaranthus, Abutilon, Chenopodium, Datura, Poligonum…) e uma maior janela de aplicação, do que cada uma das substâncias
activas em separado.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
DOSE DE APLICAÇÃO
Milho: 750 cc/ha
MOMENTO DE APLICAÇÃO
Deverá ser aplicado entre 4 a 8 folhas do milho.
Os resultados óptimos são alcançados quando as infestantes estão na sua primeira fase de desenvolvimento. Recomenda-se aplicar
quando a maioria das infestantes já tenham emergido.

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
As temperaturas óptimas de aplicação situam-se entre 5º a 25º.
A aplicação deverá realizar-se mediante pulverizações a pressões de 2 a 4 bar, com um consumo de calda de 200 L / ha.

ESPECTRO DE CONTROLO
Abutilon theophrasti
Amaranthus retroflexus
Brassica spp.
Chenopodium album
Convolvulus arvensis
Datura stramonium
Galinsoga parviflora
Polygonum persicaria
Portulaca oleracea
Sinapis arvensis
Stellaria media
Trifolium spp.
Xanthium strumarium

Malvão
Bredos
Brassicas
Catassol
Corriola
Figueira-do-inferno
Erva-da-moda
Erva pessegueira
Beldroega
Mostarda dos campos
Morugem branca
Trevo
Bardana-menor

Bredos

Malvão

Catassol

Corriola

Figueira-do-inferno

Beldroega

VANTAGENS
MÁXIMA EFICÁCIA - O melhor controlo das infestantes de folha larga, até as mais difíceis (Amaranthus, Abutilon, Chenopodium, Datura, Polygonum…)
EXCELENTE SELECTIVIDADE
DOIS MODOS DE ACÇÃO - As duas substâncias activas, para além de ampliarem o espectro de acção, previnem o risco de resistências
RAPIDEZ DE ACÇÃO - Paragem imediata do crescimento
SEM RESTRIÇÃO PARA AS CULTURAS SEGUINTES - O tempo de vida médio do Mustang no solo é muito curto.
RECOMENDADO EM PROTECÇÃO INTEGRADA

Mustang

20 L

Mustang

5L

Mustang

1L

AV nº: 0205 concedida pela DGADR
Formulação e composição:
Suspo-emulsão (SE) com 0,625% de Florasulame (6,25 g/l) + 30% de 2,4 D ester etilhexil (300 g/l)
Classificação toxicológica e ecotoxicológica: N e Xn
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