
Pulsar  Plus
Eficácia e qualidade máxima
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O sistema  Clearfield  Plus melhora a cultura 
do Girassol promovendo uma melhor 
produção:

1. Flexibilidade de utilização

2. Excelente tolerância à aplicação de herbicida

3. Robustez no controlo de infestantes

4. Bom rendimento de oleosidade

Herbicida pós-emergente de amplo espectro no controlo de infestantes
monocotiledóneas e dicotiledóneas, seletivo para variedades de

Girassol Clearfield  Plus.

Pulsar  Plus

Pulsar Plus é um herbicida, pós emergente seletivo, com uma nova formulação com um conjunto inovador de 
adjuvantes que melhoram a adsorção e absorção da substância ativa pelas infestantes sendo translocado com rapidez para 
os meristemas onde provoca a paragem do seu crescimento devido à inibição da enzima ALS
resistente às imidazolinonas (Sistema Clearfield  Plus).

Para maior eficácia do Pulsar  Plus as infestantes devem apresentar-se nos estádios iniciais do seu desenvovimento e em 
crescimento ativo.

Para preservar o efeito duradouro e deixar o campo limpo de infestantes, a BASF recomenda, e em condições
particulares, a aplicação de um herbicida pré-emergente como por exemplo o Stomp  Aqua.

Época de aplicação:

Infestantes susceptíveis 1,2L/ha: malvão (Abutilon theophrasti); bredo (Amaranthus blitoides); moncos-de-perú (Amaranthus retroflexus); figueira-do-
-inferno (Datura stramonium); milhã-pé-de-galo (Echinochloa crus-galli); erva-das-verrugas (Heliotropium europaeum); rabo-de-raposa (Orobanche
spp.)

Infestantes susceptíveis 2L/ha: ambrósia (Ambrosia artemisiifolia); armoles (Atriplex patula); Catassol (Chenopodium album); Chenopodium 
hybridum; milhã-digitada (Digitaria sanguinalis); erva-da-moda (Galinsoga parviflora); flor-de-todas-as-horas (Hisbiscus trionum); azevão (Lolium 
multiflorum); camomila (Matricaria chamomilla); urtiga-morta (Mercurialis annua); milhete (Panicum miliaceum); corriola-bastarda (Polygonum aviculare); 
erva pessegueira (Polygonum persicaria); pega-saias (Setaria verticillata); milhã-verde (Setaria viridis); mostarda-branca (Sinapis alba).
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SL Solução concentrada 25g/L 

imazamox

1,2 L/ha - 2,0 L/ha 

100-400 l/ha

Formulação 

Substância Ativa

Dose Recomendada

Quantidade de Água

Classificação 

Pulsar  Plus
1,2-2,0 l/haStomp  Aqua
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