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Uma única
passagem



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

Lumax é um herbicida Syngenta com sistemia e acção residual, indicado para o 
combate das infestantes do milho (milhãs, folhas largas e juncinha), com aplicação em 
pré-emergência ou pós-emergência precoce.

Devido à sua eficácia prolongada, o controle na pré-emergência permite ao milho 
germinar sem sofrer a concorrência das infestantes e salvaguarda o potencial máximo 
de produção da colheita.

Numa única passagem, 
o controlo precoce das infestantes MODO DE ACTUAÇÃO REFORÇADO POR TRÊS SUBSTÂNCIAS ACTIVAS

Lumax é o produto ideal para o controlo de infes-
tantes em pré-emergência, destacando-se por:

• Controlo eficaz de infestantes clássicas do milho, 
tanto mono como dicotiledóneas.

• Controlo de infestantes consideradas difíceis como: 
Abutilon theophrasti, Amaranthus spp, Datura stra-
monium e outras.

• Eficácia anti-germinativa prolongada.

• A acção herbicida reinicia-se depois da chuva ou da 
rega.

• Alta selectividade para o milho.

• Grande facilidade de uso.

• Efeito residual prolongado.

1. Pré-sementeira (com incorporação)

2. Pré-emergência — Neste caso ter-se-á que regar 
para incorporar o produto no solo, a não ser que 
chova nos primeiros dias após a aplicação.

3. Pós-emergência precoce (1-2 folhas), antes da 
emergência das infestantes ou com estas no 
estado de 1-4 folhas — Aplicar o produto com 
a cultura no estado de 1-2 folhas, na ausência de 
infestantes ou quando estas se encontram num 
estado até 4 folhas. Regar, a não ser que chova nos 
primeiros dias após a aplicação.

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Produzir mais e melhor
com Soluções Syngenta

DOSE: 4 l/ha
COMPOSIÇÃO: Suspo-emulsão 
com 37,5 g/l de mesotriona, 312,5 g/l 
de S-metolacloro e 187,5 g/l de terbutilazina.

Juncinha Catassol Malvão


