
O NOVO HERBICIDA DE AMPLO 
ESPETRO ESPECÍFICO PARA BATATA

A essência do Arcade:
• Herbicida específico para batata

• Associação de 2 matérias ativas  
de distintos modos de ação

• Formulacão líquida, pronta a usar

• Amplo espetro de ação

• Homogeneidade dos resultados

• Boa compatibilidade com misturas



Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.
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prosulfocarbe 80%+ metribuzina 8% EC

ACÇÃO SOBRE AS INFESTANTES

Infestantes suscetíveis: Cicuta menor (Aethusa sp.), erva-aranha (Amaranthus blitoides), bredos (Amaranthus retroflexus), (Atriplex pa-
tula),  catassol (Chenopodium album), figueira-do-inferno (Datura stramonium), milhã-pé-de-galo (Echinochloa crus-galli), erva-moleirinha 
(Fumaria officinalis), erva-febra (Lolium rigidum), sempre-noiva (Polygonum aviculare), (Polygonum convolvus), erva-bastarda (Polygonum 
lapathifolium), erva-pessegueira (Polygonum persicaria), (Polygonum tomentosum), cardo-morto (Senecio vulgaris), milhã verde (Setaria 
viridis), urtiga (Urtica sp.), pica-três (Xanthium spinosum)

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

• Aplicar o produto no intervalo de tem-
po que decorre entre a sementeira e a 
emergência da cultura, e as infestantes 
até ao estado de 2 folhas. Utilizar a dose 
mais elevada em solos pesados e forte-
mente infestados. 

• A aplicação deve ser feita com o terreno 
sem torrões e com humidade.

• Após a aplicação deve evitar-se mobili-
zar o terreno, por isso, a amontoa deve 
ser feita o mais cedo possível e só de-
pois fazer a aplicação.

• O ARCADE só deve ser aplicado nas 
culturas que se desenvolvam em con-
dições normais de vigor e sanidade.

• Não aplicar em variedades sensíveis 
à metribuzina.

• Durante a aplicação, não atingir culturas 
nem terrenos vizinhos.

Formulacão: concentrado para emulsão

Composição: 800g/l prosulfocarbe + 80 g/l metribuzina

Cultura: batata

Aplicação: herbicida de pré-emergência

Espetro: gramíneas e dicotiledóneas

Doses de aplicação: 4-5 l/ha

Número de aplicações: 1 aplicação por ano

Embalagens: 10L

Aplicar sobre os camalhões estabelecidos, em pré-emergência da cultura


