
Tecnologia para
  Profissionais

 y 

A máxima eficácia, segurança e flexibilidade no 

controlo de Avena spp., Phalaris spp., Lolium spp.,  
e nas culturas de Trigo mole, Trigo duro e Cevada



A formulação mais inovadora
O Axial Pro foi formulado com a tecnologia Built-in-wetter da Syngenta, que incorpora todos os  
elementos necessários para garantir uma ótima eficácia. Axial Pro não necessita da adição de nenhum 
molhante. A sua formulação melhorada apresenta as seguintes vantagens:

 Penetração mais rápida    através da cutícula das folhas das plantas infestantes.

 Potente efeito molhante    graças aos novos coadjuvantes que incorporam a sua formulação.

 Sem necessidade de molhante extra    mesmo no caso de aplicações em doses baixas.

 Menor risco de erros    na dosagem e manuseio mais simples.

 Menos embalagens    mais sustentável do ponto de vista económico e ambiental.

 Alta estabilidade    da formulação, com velocidades de degradação muito baixas.

 Baixa viscosidade    emulsão rápido na aplicação do tanque.

 Sem problemas de obturação    de filtros.

 Tecnología para Professionais

 é um novo herbicida de pós-emergência para o control de infestante gramíneas 
 nas culturas Trigo duro, trigo mole, e Cevada.

 demonstra uma alta eficácia no controlo do balanco, Erva-cabecinha,  
 Erva-febra, Rabo-de-raposa. As doses recomendadas são de 0,5 a 1 L/ha.

 é muito seguro e seletivo para as culturas de Trigo mole, Trigo duro e cevada.

 é muito flexivel, podendo aplicar-se desde as 3 folhas até ao fim do afilhamento.

 com a sua nova formulação, já com o molhante incorporado, torna-o mais  
 cómodo, rápido e fácil de utilizar.



MAIOR FLEXIBILIDADE

Melhores resultados agronómicos*

* Momento mais indicado para o controlo das infestantes

Vantagem de aplicação

A aplicação de Axial Pro é segura desde as 3 folhas até ao fim do afilhamento.

Finalidades / Condições de Utilização 
Cultura Época de aplicação Dose (L / ha) Recomendações

Trigo mole

Trigo duro

Cevada

Pós-emergência 0,5 - 1

O AXIAL PRO deve ser aplicado em pós-
emergência desde as 3 folhas até ao fim do 
afilhamento. Relativamente às infestantes, 
a aplicação deve ser efetuada desde as 4 
folhas até meio do afilhamento. 

A dose de AXIAL PRO pode variar consoante 
a predominância de certas infestantes. No 
caso de infestações elevadas de Lolium 
multiflorum e Alopecurus myosuroides 
utilizar a dose mais elevada.

Herbicida de ação foliar para o controlo das gramíneas anuais, 
em aplicações de pós-emergência, nas culturas do trigo mole, 
trigo duro e cevada.

Formulação / Composição: 
Concentrado para emulsão (EC) contendo 60 g/L ou 6,20 % (p/p) de pinoxadene e 15 g/L ou 1,55 % (p/p) de 
cloquintocete-mexilo.
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® 2016 Syngenta. Todos os direitos reservados. ™ e ® são marcas comerciais do Grupo Syngenta.

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

www.goodgrowthplan.com

                   A máxima
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e flexibilidade 
  num herbicida 

para cereal
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