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FORMULAÇÃO /COMPOSIÇÃO 
 

 Suspensão concentrada contendo 450 g/L ou 37,8% (p/p) de linurão 

 Grupo químico: Ureia  

 

CARATERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO 

 

VISKAL é um herbicida residual sistémico e de contacto, pertencente à família química 

das ureias. É absorvido predominantemente radicular. Translocação no aploplasto. Inibe 

a fotossíntese, ao nível do fotossistema II (inibindo a proteína D1).  

O produto é absorvido essencialmente pelas raízes e pelas folhas das infestantes. A 

parte do produto absorvida pelas raízes é translocada, na planta, pelo xilema até atingir 

as folhas.  

A persistência de acção média do VISKAL é de 2 a 4 meses 

 

FINALIDADES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

O VISKAL®
 deve ser aplicado nas seguintes doses e condições: 

 

CULTURA 
DOSE 
L/ha 

VOLUME DE 
CALDA 

L/ha 

RECOMENDAÇÕES 

DE APLICAÇÃO 

Batateira 1-1,2 

300 - 600 

Aplicar em pré-emergência da cultura, de preferência 
depois de previamente se ter procedido a uma amontoa 

Cebola transplantada 1,1-1,7 
Aplicar cerca de 15 dias após a transplantação. 

As plantas devem estar sãs e bem pegadas. 

Cenoura 1-2,1 

Aplicar em solos ligeiros e francos a aplicação deve ser 
feita até 4 dias após a sementeira. Pós-emergência 1-1,7 

L/ha. Quando as cenouras tiverem cerca de 8 cm de altura. 

Não aplicar com tempo muito quente. 

Ervilheira 1,1-1,7 

Aplicar em pós-sementeira antes da emergência da cultura. 
A semente deve ser semeada a cerca de 5 cm de 

profundidade e antes da sua emergência. Não aplicar em 
ervilheira para produção de ervilha de casca 

Faveira 1,1-1,7 Aplicar em pós-sementeira, antes da emergência da cultura 

Milho 1-2,1 

Aplicar em pós-sementeira, antes da emergência da 
cultura. A semente deve estar semeada a cerca de 5cm de 
profundidade, em pós-emergência da cultura aplicar 1,7-2,1 
L/ha em tratamento dirigido às entrelinhas, quando o milho 
tiver cerca 30-40cm de altura. Não pulverizar as folhas do 

milho. 

Sorgo 1,2-2,1 Aplicar até 1 dia após a sementeira 

Videira 1,7-2,1 
A aplicação deve ser dirigida de maneira a não atingir as 
partes verdes das videiras e se possível depois de uma 

gradagem. Não aplicar em vinhas com menos de 2 anos. 

Arbustos ornamentais 2,1 
Aplicar a partir do 2º ano após a plantação, no Inverno e 

inicio da Primavera, de modo a não atingir as partes verdes 
das plantas. 

Gladíolos, Jacintos, 
Tulipas 

1,7-2,1 
Aplicar em pré-emergência, imediatamente após a 

plantação dos bolbos. 

VISKAL 
 

Herbicida residual sistémico e de contacto, indicado para a batateira, cebola 
transplantada, cenoura,  faveira, milho, videira,  sorgo, arbustos ornamentais, 
gladíolos, jacintos e túlipas  
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ACÇÃO SOBRE AS INFESTANTES 
 

 SUSCEPTÍVEIS  

Cabelo-de-cão (Poa annua), catassol (Chenopodium album) erva-febra (Lolium rigidum), 

margaça (Chamaemelum mixtum), margaça-das-boticas (Chamomilla recutita), morrião 

(Anagallis arvensis), mostarda-dos-campos (Sinapis arvensis), pampilho-das-searas 

(Chrysanthemum segetum), pampilho-de-micão (Coleostephus myconis), papoila-das-

searas (Papaver rhoeas), Saramago (Raphanus raphanistrum), sempre-noiva 

(Polygonum aviculare), serralha-macia (Sonchus oleraceus), tasneirinha (Senecio 

vulgaris). 
 

 RESISTENTES 

Balanco-maior (Avena sterillis), corriola (Convolvulos arvensis), erva-moira (Solanum 

nigrum), Fgueira-do-inferno (Datura stramonium), fumária (Fumaria offcinalis), grama 

(Cynodon dactylon), graminhão (Paspalum paspalodes), junca (Cyperus rotundus), 

juncinha (Cyperus esculentus), milha-pé-de-galo (Echinochloa crus-galli), e patalôco 

(Ranunculus arvensis). 

 

INTERVALO DE SEGURANÇA 

Sem intervalo de segurança 
 
PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
 

 Na altura da aplicação, o solo deve estar preparado e com suficiente humidade. 

 Não aplicar em solos arenosos ou muito pobres em matéria orgânica. Não mobilizar o 

solo após a aplicação do produto. 

 Este herbicida pode provocar estragos se atingir terrenos ou culturas vizinhas da área a 

tratar. 

 Recomenda-se aguardar um período mínimo de 12 meses antes da instalação de alface 

e um período mínimo de 6 meses antes da instalação das seguintes culturas, 

particularmente sensíveis: aipo, chicória, couves, meloeiro e salsa. Para outras culturas, 

à excepção do milho, sorgo, batateira, cebola transplantada, cenoura, ervilheira, faveira, 

trigo, arbustos ornamentais, gladíolos, jacintos e túlipas dever-se-á aguardar, pelo 

menos, 4 meses. 

 Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer 

outro que contenha substâncias activas das famílias químicas da triazina, triazinona 

hidroxibenzonitrilo, ureia, uracilo, bis-carbamato e benzotiadiazinona durante mais de 

três anos seguidos. 

 Recomenda-se proceder à rotação de culturas sempre que possível e à alternância com 

outros herbicidas de diferente modo de acção. 

 
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 

 Suspeito de provocar cancro.  

 Pode afetar o nascituro. Suspeito de afetar a fertilidade.  

 Pode afetar os orgãos (ou indicar todos os orgãos afetados, se forem conhecidos) após 

exposição prolongada ou repetida.  

 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  

 Pedir instruções específicas antes da utilização.  
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 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/ aerossóis.  

 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.  

 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.  

 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.  

 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 

metros em relação às águas de superfície.  

 Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telf: 808205143  

 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.  

Centro de Informação Antivenenos, Tel: 808 250 143. 

 
 
 

 

 

 

PERIGO 
 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 

Autorização de Comércio Paralelo nº 00023 
 

Embalagem: 100ml, 1l, 5l,  
 

Classificação ADR: UN 3082 Documento Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE 
VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém PENDIMETALINA), 9, III, 3 (E) 
 
 

 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA 

EMBALAGEM 


