Galope®
Herbicida sistémico,
contato e residual

Tipo de produto: Herbicida
Composição: Grânulos dispersíveis em água
(WG) com 400 g/kg de diflufenicão, 20 g/kg
de florasulame e 46,6 g/kg de iodossulfurão
(na forma de sal de sódio do éster metílico)
Família química: piridinocarboxamida +
triazolopirimidina + sulfonilureia
Número de AV: 0973
Classificação ADR: 3077, 9, III
Embalagem: 1 kg

Advertências de perigo: H317, H373, H410
Recomendações de prudência: P270, P302+P352, P305+P351+P338, P501a, P391
Informações suplementares: EUH210, SP1, SPe3, SPe2, SPPT1, SPPT3, SPe3PT3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
herbicida para controlo de infestantes em cereais de Inverno e Primavera
herbicida com ação de contato, residual e sistémico
largo espectro de ação sobre infestantes (folha larga e estreita)
elevada segurança para operadores e ambiente
formulação WG de elevada qualidade
INFESTANTES SUSCETÍVEIS
Amor-de-hortelão (Galium aparine), Anthemis spp., Azevém (Lolium multiflorum), Cabelo-de-cão (Poa
annua), Labaça-crespa (Rumex crispus), Margaças (Matricaria chamomilla), Morrião (Anagallis arvensis), Morugem (Stellaria media), Mostarda-dos-campos (Sinapis arvensis), Papoila-das-searas (Papaver
rhoeas), Raspa-saias (Picris echioides), Veronica-de-folhas-de-hera (Veronica hederifolia).
INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS
Rabo-de-raposa (Alopecurus sp.), Balanco (Avena fatua), Erva-febra (Lolium rigidum), Corriola (Convolvulus arvenses), Miosotis (Myosotis arvenses).

Galope®
ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
CULTURA

Cereais de Inverno
e Primavera
(Trigo Duro
e Trigo Mole,
Cevada, Triticale
e Centeio)

DOSE
kg/ha

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

0,15-0,2

Efetuar a aplicação entre as três folhas verdadeiras e o fim do afilhamento
do cereal (BBCH 13-29) e as infestantes nos primeiros estádios de
desenvolvimento.
Culturas Seguintes: se pretender semear colza depois da colheita dos cereais
deve efetuar uma mobilização de 10 a 15 cm de profundidade.
Culturas de Substituição: Em caso de perda da cultura pode cultivar ervilhas,
feijão, girassol e cereais de primavera.

Edição: H-GAL-11/17CLP(FT) - Leia sempre o rótulo da embalagem, siga as instruções de uso e esteja atento às frases e símbolos constantes do mesmo.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A mistura de herbicidas com diferentes modos de ação é uma estratégia recomendada.
Volume de calda: 200 a 400 L/ha.
Evitar deixar a calda em repouso.
Recomenda-se proceder à rotação de culturas, sempre que possível.
Não aplicar o Galope mais do que 3 anos consecutivos nos mesmos solos.
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.
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