
Fim da linha para 
as principais 

plantas daninhas.

• Alta eficiência no controle das principais plantas daninhas

• Excelente atividade residual

• Alta redução de custos operacionais

• Registro para uso não agrícola



Benefícios

AplicaçãoARSENAL® NA possui amplo espectro de controle 

incluindo gramíneas anuais e perenes, plantas 

daninhas de folhas largas, ciperáceas e arbustos 

presentes em áreas não agrícolas.

Amplo espectro de controle das plantas daninhas. 

Controle da vegetação estabelecida (ação pós-emergente) e impede 
o desenvolvimento de novas plantas (ação pré-emergente) evitando a 
reinfestação da área tratada.

Controle da parte área, raízes, tubérculos e rizomas em gramíneas anuais 
e perenes, plantas de folhas largas, ciperáceas (tiririca) e arbustos. 

Excelente atividade residual (aplicação em pré-emergência), 
proporcionando o período de controle de até 200 dias.

Sem restrições à circulação de pessoas ou animais nas áreas tratadas.

Aplicação recomendada para: aceiros de cerca, margens de rodovias, 
ferrovias, oleodutos, terminais, linhas e subestações de alta tensão.

Situação da área

Aplicação de Abertura Aplicação de Manutenção

Plantas com altura 
superior a 50 cm. Plantas 

maduras ou fibrosas 
(Macegas).

Alta infestação.

Plantas com altura inferior a 
50 cm. Plantas iniciando a 

germinação ou brotação. Áreas 
previamente capinadas, roçadas 
ou tratadas com ARSENAL® NA

Dosagem (l/há)
I hectare = 10.000 m²

Período médio de controle 
(dias). Rendimento médico 
de aplicação (equipamento 

costal).

6 - 10 4 - 6

120 – 200 120 - 150

1.000 m²/homem/dia 2.000 m²/homem/dia

Rendimento médio da capina manual: 90m²/dia/homem

Programa de saneamento vegetal com Arsenal® NA



 0800 0192 500 
www.agro.basf.com.br

Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e 
os restos de produtos. Incluir outros métodos de controle de doenças/pragas/plantas 
infestantes (ex.: controle cultural, biológico, etc.) dentro do programa do Manejo Integrado 
de Pragas (MIP), quando disponíveis e apropriados. Para mais informações referente às 
recomendações de uso do produto e ao descarte correto de embalagens, leia atentamente 
o rótulo, a bula e o receituário agronômico do produto. Arsenal NA está devidamente 
registrado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente sob o número 715/93


