
O primeiro herbicida com controlo a 4 dimensões
das principais infestantes de folha larga dos cereais

Biathlon® Extra

We create chemistry



Biathlon ® Extra

Biathlon® Extra é o novo herbicida BASF, que pode ajudar a tornar a vida do produtor de cereais mais fácil. É composto pelas 

substâncias ativas tritosulfurão e florasulame, pertencentes às famílias químicas sulfonilureia e triazolopirimidina, respetivamente. 

Biathlon® Extra apresenta absorção radicular e foliar sendo translocado rapidamente no apoplasto e simplasto até aos meristemas. 

Inibe a biossíntese dos aminoácidos valina, leucina e isoleucina (inibindo a atividade da enzima acetolactato sintase, ALS). Possui 

complementaridade de ação no combate às infestantes, aumentando a sua eficácia e o seu espetro de ação, já que atua de forma 

diferente sobre a enzima ALS.
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O PRImeIRO heRBIcIdA cOm cONTROLO A 4 dImeNSõeS dAS INFeSTANTeS
de FOLhA LARgA dOS ceReAIS - AvEiA, CEntEio, CEvAdA, trigo E tritiCAlE.

Nome comum Nome científico Ação

morrião-dos-campos Anagalis arvensis +++

Falsa-camomila Anthemis sp. +++

Falsa-salsa Aphanes arvensis +++

Rapa-saias galium aparine +++

Lámio-roxo Lamium purpurem +++

matricária matricaria sp. +++

miosótis-dos-campos myosotis arvensis +++

Papoila Papaver rhoeas +++

mostarda-dos-campos Sinapsis arvensis +++

morugem Stellaria media +++

corriola-bastarda Polygonum convolvulus +++

Serralha-macia Sonchus oleraceus +++

Verónica-de-folha-de-hera Veronica hederaefolia +++

Verónica-da-pérsia Veronica persica +++

Lámio Lamium amplexicaule ++

Formulação grânulos dispersíveis em água (Wg)

dose / culturas 70g/ha - Aveia, centeio, cevada, Trigo, Triticale

Intervalo de Segurança -

classificação

Biathlon® Extra -70g/ha

pós-sementeira emergência 3 folhas afilhamento encanamento espigamento maturação

Aviso: Antes de usar o produto leia atentamente o rótulo. 

Biathlon® Extra é um produto versátil que pode satisfazer 

as necessidades do agricultor em 4 dimensões diferentes:

1   FlEXiBilidAdE dE APliCAÇÃo:

Biathlon® Extra tem uma ampla janela de aplicação, desde as 3 

folhas até ao encanamento. Para beneficiar de todo o potencial de

Biatlhon® extra deve aplicar-se na fase inicial do desenvolvimento 

das infestantes (4 - 6 folhas).

2   indEPEndÊnCiA dAS CondiÇÕES MEtErEolÓgiCAS:

Biathlon® Extra não é afetado pelas baixas temperaturas. 

Apresenta ainda elevada resistência à lavagem pela chuva, uma 

hora após a aplicação.

3   FlEXiBilidAdE PArA MiStUrAS EM tAnQUE:

Biathlon® Extra é o parceiro perfeito para misturas em tanque com 

outros herbicidas incluindo anti-gramíneas e fungicidas. Pode ser 

aplicado a baixo volume - 100 l/ha.

4   AMPlo ESPEtro:

Biathlon® Extra é uma solução fiável e poderosa para o controlo das 

principais infestantes de folha larga em aveia, centeio, cevada, 

trigo (mole e duro) e triticale. Simultaneamente apresenta elevada 

seletividade para estas culturas.

PrinCiPAiS ESPÉCiES ControlAdAS Por BiAtHlon® EXtrA


