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Reforço 
no manejo 
para alta 
produtividade 
em pastagens

Arbust

Um novo conceito no 
manejo de resistência



Cultura registrada:

pastagem

Herbicida seletivo de ação sistêmica indicado para controle em pós-emergência de 
plantas daninhas em pastagens. Arbust® possui amplo espectro e compatibilidade com 
outros herbicidas, é o reforço ideal no manejo para alta produtividade em pastagens.

 ▪ Amplo espectro de controle de 
plantas daninhas de folhas largas

 ▪ Excelente performance no controle 
de assa-peixe, erva-quente, cambará, 
espinheira, pindoba e outras plantas 
daninhas de folhas largas em pastagens.

 ▪ Rápida absorção e produto 
sistêmico

 ▪ Excelente performance no manejo de 
plantas de difícil controle.

 ▪ Seletividade às pastagens 
(gramíneas)

 ▪ Segurança na aplicação e rápida 
recuperação de áreas degradadas.

 ▪ Versátil  ▪ Flexibilidade e controle de plantas 
daninhas em estádios iniciais até 
arbóreas.

 ▪ Eficiência comprovada  ▪ Maior produtividade e capacidade de 
suporte (> U.A./ha).

 ▪ Aumenta o rendimento do rebanho.

Atributos Benefícios

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Herbicida seletivo de ação sistêmica

• Ingrediente ativo: triclopir 

• Concentração: 480 g e.a. L-1

• Grupo químico: ácido 

piridiniloxialcanoico (triclopir)

• Mecanismo de ação (MoA): 

mimetizadores de auxinas (Grupo O)

• Formulação: concentrado 

emulsionável (EC) 

• Embalagens: 5 e 20 L 

Arbust



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

triclopir (equivalente ácido)

Solubilidade em água (Sw): 430 ppm - solubilidade alta

Pressão de vapor (Pv): 1,6 x 10-4 Pa (25 oC) - produto pouco volátil

Koc: 20 mL.g-1

Adsorção/Sorção: fracamente adsorvido ao solo

Kow: 2,64 (pH 5)

pKa: 2,68 (ácido fraco)

1/2 vida: 10 a 46 dias

- Absorção: folhas, raízes e caule.

O QUE CAUSAM AS PLANTAS DANINHAS

RESULTADOS

- Translocação: apossimplástica.

 ▪ Água

 ▪ Luz

 ▪ Nutrientes

 ▪ Menor 
rentabilidade

 ▪ Prejuízo aos 
pecuaristas

 ▪ Diminuição no 
número de animais 
por hectare

 ▪ Aumento no tempo 
de formação da 
pastagem

Competição Consequências Resultados

Manejo de plantas daninhas em pastagens 
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2. Arbust® 2,0 L/ha 3. Produto C (triclopir) 2,0 L/ha1. Testemunha

7 (DAA)

21 (DAA)

60 (DAA)

* DAA: dias após 
aplicação

Para mais informações sobre alvos, doses e aplicações, consulte 
a bula do produto em ourofinoagro.com.br/produtos/arbust
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Restrição Estadual: verificar bula do produto.

Atenção!
Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. 
Leia atentamente e siga as instruções contidas em rótulos, bulas 
e receitas. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. 
Informe-se e realize o manejo integrado de pragas e o de 
resistência a doenças e plantas daninhas. 
Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Venda sob 
receituário agronômico.

Descarte corretamente as embalagens e as sobras de produtos.

0800 941 5508 (16) 99975–0892
Fale com a gente:

Nosso canal de atendimento ao cliente,
fortalecendo a relação com o campo.Ativo

Atendimento Integrado Ourofino
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