Herbicida

Trinco

®

Herbicida de contacto, sistémico e residual
Tipo de produto: Herbicida
Composição: Suspensão concentrada (SC) c/ 35,3% (p/p) ou 400 g/L de clortolurão
+ 2,2% (p/p) ou 25 g/L de diflufenicão
Família química: Ureia e nicotinanilidas
Número de AV: 1259
Classificação ADR: 1993, 3, III
Embalagem: 5L

ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- TRINCO® é um herbicida com tripla ação: contacto, sistémico e anti-germinativo ou residual.
- O produto é absorvido pelas folhas e pelas raízes das infestantes.
- TRINCO® é seletivo para a cultura da cevada e do trigo e é indicado para o controlo de infestantes anuais em pré e/ou pós-emergência.
OBSERVAÇÕES
- A aplicação de TRINCO® em pré-emergência deve ser feita nas seguintes condições:
• Solo bem preparado, liso, sem torrões e com humidade;
• Não mobilizar o solo após a aplicação do produto;
• Não tratar os cereais na altura da emergência (entre o estado de coleóptilo e 1-2 folhas).

CULTURA

DOSE (L/ha)

ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CEVADA

2,3-3,5

Aplicação em pós-emergência com o cereal desde as 3 folhas até ao meiodo afilhamento.
As infestantes dicotiledóneas não devem ter mais de 2-4 folhas e as gramíneas deverão estar
no início do afilhamento.

TRIGO DURO

1,7-2,5

Aplicar em pré-emergência da cultura.

TRIGO MOLE

2,3-3,5

Aplicação em pré ou pós-emergência. A aplicação em pós-emergência deve ser feita
com o cereal desde as 3 folhas até ao meio do afilhamento.
As infestantes dicotiledóneas não devem ter mais de 2-4 folhas e as gramíneas
deverão estar no início do afilhamento.
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INFESTANTES SUSCETÍVEIS
Cabelo-de-cão (Poa annua), erva-febra (Lolium rigidum), esparguta (Spergula arvensis), morugem-branca (Stellaria media), mostardas
(Sinapis spp.), pampilho-das-searas (Chrysanthemum segetum), papoila-das-searas (Papaver rhoeas), saramago (Raphanus raphanistrum),
Spergularia rubra.
INFESTANTES RESISTENTES
Agulha-de-pastor (Scandix pecten veneris), corriola (Convolvulus arvenis), fumarias (Fumaria spp.).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Durante a aplicação não atingir terrenos ou culturas vizinhas.
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista
de PFF’s recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos
princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.

