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Pontos fortes
• Largo espetro de ação

• Aplicação em pré-emergência tardia

• Seletivo para todas as variedades de batata

• Eficaz e persistente

ALTA VOLTAGEM no controlo das infestantes

• Flexibilidade de misturas com outros herbicidas

Seletividade
• Os ensaios de seletividade mostraram que o Proman pode ser aplicado em todas as
variedades de batata

Herbicida

• A seletividade do Proman® confere uma grande flexibilidade de uso, permitindo que seja
posicionado até muito perto da emergência.

Posicionamento em batateira
Pré-emergência

BBCH00

BBCH09

Perfil do produto
• Composição: 500 g/l metobromurão
• Formulação: Suspensão concentrada (SC)
• Herbicida de pré-emergência para controlo de infestantes de folha larga e gramíneas.
• Grupo químico: Grupo HRAC - C2
• Cultura: Batateira, girassol e soja
• Autorização de venda nº 0802 concedida pela DGAV

Belchim Crop Protection Portugal
Rua da Oliveira, 37 - 2º | 3080-074 Figueira da Foz
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ALTA VOLTAGEM no controlo das infestantes

Herbicida

Espetro de ação sobre as infestantes

Modo de ação
Metobromurão é uma substância ativa da família química das ureias (HRAC grupo C2), inibidores do
fotossistema II da fotossíntese.

Figueira do inferno

Datura stramonium

Ambrósia

Ambrosia artemisiifolia

Grizandra

Diplotaxis erucoides

Amor-de-hortelão

Galium aparine

Lânio roxo

Lamium purpureum

Amor-perfeito-bravo

Viola arvensis

Malvão

Abutilon theophrasti

Atriplex

Atriplex patula

Moncos-de-perú

Amaranthus retroflexus

Beldroega

Portulaca oleracea

Morugem-branca

Stellaria media

Bolsa-de-pastor

Capsella bursa-pastoris

Mostarda-dos-campos

Sinapis arvensis

Camomila vulgar

Matricaria chamomilla

Sempre-noiva

Polygonum aviculare

Os sintomas típicos após a emergência das infestantes são cloroses e necroses do tecido foliar.

Capricho-de-carneiro

Xanthium strumarium

Serralha-macia

Sonchus arvensis

Catassol

Chenopodium album

Tasneirinha

Senecio vulgaris

O PROMAN é um herbicida seletivo de pré-emergência para controlo das infestantes gramíneas e
dicotiledóneas anuais.

Cipó enredadeira

Polygonum convolvulus

Urtiga bastarda

Mercurialis annua

Corriola

Convolvulus arvensis

Verónica-da-pérsia

Veronica persica

Ésula-camesice

Euphobia chamaesyce

Erva-da-moda

Galinsoga parviflora

Monocotiledóneas

Erva-moira

Solanum nigrum

Cabelo de cão

Poa annua

Erva-moleirinha

Fumaria officinalis

Milhã-digitada

Digitaria sanguinalis

Erva pessegueira

Polygonum persicaria

Milhã pé-de galo

Echinochloa crus-galli

Flor-de-todas-as-horas

Hibiscus trionum

Raspa-saias

Setaria viridis

O metobromurão é maioritariamente absorvido pelas raízes e sofre uma translocação via xilema
(ou acropetal) dentro da planta após a sua absorção. O metobromurão atua através da inibição da
fotossíntese nas infestantes suscetíveis.
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as
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as partes

Cloroses
Cloroses
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Dicotiledóneas

muito suscetíveis

suscetíveis

moderadamente suscetíveis

moderadamente resistentes

resistentes

Absorçãopelas
pelasfolhas
folhas
Absorção

Absorção
Absorção

Cloroses
Cloroses
eenecroses
necroses

Eficaz – seletivo - persistente
Infestantes suscetíveis

Recomendações de aplicação
Cultura

Batateira

Girassol e soja
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Dose

4 L/ha

2 – 3 L /ha

Época e condições de aplicação

Volume
de calda
recomendado

Aplicar em pré-emergência da cultura, o mais
tardar no estádio BBCH09 (emergência: os rebentos
rompem a superfície do solo). Para o controlo de
200 – 300 L/ha
Infestantes dicotiledóneas e monocotiledóneas.
Pré-emergência da cultura.
Para o controlo de infestantes dicotiledóneasde e
monocotiledóneas.

Nº máximo de
tratamentos
por ciclo
cultural

1

Lamium purpureum
Capsella bursa-pastoris

200-400 L/ha

Poa annua

Chenopodium album

1

Matricaria
chamomilla

Senecio vulgaris
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