
NOVO HERBICIDA DE PRÉ-EMERGÊNCIA 
PARA A CULTURA DA BATATA

Combinação de duas substâncias ativas “chave” 

Nova substância ativa - Clomazona

Sinergia clomazona <=> metribuzina

Residual de elevada persistência e largo espectro de ação 

Formulação líquida inovadora

Herbicida

Figueira do Inferno Erva-moira Catassol
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Modo de acção 
Metric é um herbicida composto de clomazona e metribuzina,  duas sustâncias ativas com diferente modo de 

ação. A clomazona é absorvida principalmente pelo hipocótilo e pelas raizes das infestantes jovens, inibindo a 

síntese dos carotenoides.

A metribuzina é absorvida principalmente pelas raizes das infestantes, mas também pelas folhas. Provoca o bloqueio 

do mecanismo da fotossíntese. 

Uma formulação liquida original ZC: mistura de SC (metribuzina) e CS (clomazona).

Aplicação
O Metric deve ser aplicado ao solo, sempre que possível, logo após a plantação (para bene  ciar da humidade do solo) 

e antes da emergência da batateira.

Precauções de utilização 
   Não utilizar em culturas sensíveis à metribuzina.
   Podem ocorrer descolorações nas folhas da batateira. Estes sintomas são passageiros e sem 

consequência na evolução da cultura e na produção.
   É recomendado que se respeitem as boas práticas agrícolas e de realizar aplicações sem vento. 

Evitar o contato sobre as culturas vizinhas.

Infestantes susceptíveis  

Características
Composição: 60g/l de clomazona + 233 g/l de metribuzina.
Embalagens: 150ml e 5L

Aplicação possível de Metric®

Dose 1 a 1,5 L/ha

Abutilon theophrasti – Malvão
Amaranthus retro  exus – Bredos
Amaranthus hybridus – Moncos-de-Perú
Capsella bursa-pastoris – Bolsa-Pastor
Chenopodium álbum - Catassol
Datura stramonium – Figueira-do-Inferno
Digitaria spec - Milhãs
Echinochloa crus-galli – Milhã Pé-de-Galo 

Fumaria of  cinalis – Erva Moleirinha
Galium aparine – Amor-de-Hortelão
Urtica urens – Urtiga Menor
Poa annua – Cabelo-de-Cão
Polygonum persicária – Erva-Pessegueira
Raphanus raphanistrum - Saramago
Solanum nigrum – Erva-Moira
Stellaria media – Morugem-Branca

Belchim Crop Protection
Rua da Oliveira, 37 -2º
3080-074 Figueira da Foz
Telephone /fax: 233 109 482
Email: info-pt@belchim.com
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