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INSETOS DO SOLO 

Alguns dos insetos do solo, nomeadamente: alfinete, 
melolonta, nóctuas (roscas) e scutigerella, são 
pragas que podem afetar a cultura logo após a insta-
lação devido ao ataque sobre o sistema radicular e 
caule. A ausência de controlo destas pragas tem 
implicações muito graves na cultura, principalmente 
ao nível do desenvolvimento das plantas. 

RISBAN 5G é um inseticida do solo sob a forma de 
grânulos finos que atua por contacto, ingestão e 
fumigação. Deverá ser aplicado em tratamento 
localizado ou generalizado consoante o historial e 
intensidade da presença das pragas na parcela.

A aplicação deverá ser efetuada aquando da semen-
teira, fazendo uma incorporação homogénea, a fim 
de se obter uma maior eficácia. No caso de combate 
às nóctuas a incorporação deve ser superficial 
(cerca de 3 cm).

Para controlo das nóctuas é recomendável a 
aplicação de ATLAS em tratamento generalizado ao 
solo, antes da infestação da cultura ou ao apareci-
mento da praga.

Estratégia de controlo



PIRAL / BROCAS

Estas pragas causam graves prejuízos à cultura do milho, 
afetando todos os órgãos da planta. As perfurações no 
caule caracterizam-se com a sintomatologia de serra-
dura amarelada, levando a fragilização dos colmos e 
consequentemente à acama. Na espiga, os estragos 
estão relacionados com o consumo de grãos e destruição 
da maçaroca, podendo representar um forte impacto 
negativo na produtividade da cultura.

Dispomos de dois inseticidas que se poderão utilizar 
dependendo da estratégia a adotar.

ATLAS é um inseticida piretróide com formulação em 
suspensão de micro-cápsulas (CS). Atua por contacto e 
ingestão. Reduz a capacidade de alimentação do inseto, 
afetando o seu sistema nervoso, uma vez que altera o 
fluxo de iões através do neurónio. A sua inovadora 
formulação permite uma libertação regular da lamb-
da-cialotrina depois da pulverização, aumentando a sua 
persistência mantendo o poder de choque.

AVAUNT é um inseticida com forte ação ovo-larvicida e 
larvicida, conjugada com capacidade penetrante nas 
plantas e larga persistência de ação. AVAUNT é um 
inseticida da nova família química das oxadiazinas, com 
modo de ação distinto de outros inseticidas (Grupo 22A 
do IRAC  - bloqueadores dos canais de sódio), inibindo a 

Estratégia de controlo

entrada de iões de sódio nas células nervosas dos insetos 
lepidópteros, provocando a sua morte por paralisia. Os 
tratamentos com AVAUNT deverão ser realizados no 
início da eclosão dos ovos. Em caso de necessidade 
poderá repetir-se o tratamento com intervalo de 10 a 14 
dias. A sua formulação líquida em concentrado para 
emulsão (EC), para além de ser bastante prática e segura 
de utilizar, garante elevada adesão às superfícies trata-
das e resistência à degradação solar.

AVAUNT tem efeito sob várias espécies de Lepidópteros 
que atacam a acultura do milho, tais como: Spodoptera 
exígua; Spodoptera littoralis; Helicoverpa armígera.



INFESTANTES NA CULTURA DO MILHO

Um dos grandes obstáculos para a produção mundial de milho é a presença de infestantes na cultura. Estas interferem 
no seu desenvolvimento através da competição pela água, luz e nutrientes resultando em acrescidas dificuldades na 
fase de arranque e durante todo o ciclo.

As infestantes podem diminuir a produtividade e qualidade da cultura, quer por dificultar o seu desenvolvimento, quer 
por alterar as suas características e servirem de hospedeiras para pragas e doenças.

O controlo das infestantes torna-se essencial nesta cultura e deve compreender a utilização de diferentes estratégias: 
cultural (rotação de culturas; preparação do solo), mecânica (sacha) e química. O controlo químico deve ser feito de 
forma cuidada, no momento mais adequado e nas doses recomendadas.

A utilização adequada dos herbicidas na cultura do milho permite efetuar o controlo eficaz das infestantes, possibilitando 
alcançar boas produtividades. A identificação das espécies de infestantes existentes no campo torna-se indispensável 
para a correta escolha do herbicida. 

A aplicação do herbicida em pós-emergência apresenta diversas vantagens, nomeadamente:

•  Flexibilidade na escolha do herbicida; 
•  Adaptação da solução herbicida em função da flora existente;
•  Posicionamento das doses a aplicar em função das recomendações dos herbicidas, espécies infestantes e os seus 
estados de desenvolvimento;
•  Possibilidade de misturas de herbicidas em função das necessidades;
•  Possibilidade de realizar eficazmente apenas única aplicação por ciclo cultural  
•  Excelente eficácia sobre as principais infestantes dicotiledóneas (folha larga), gramíneas (folha estreita) e ciperáceas 
(junças);
•  Seletividade para a cultura;
•  Menor impacto sobre os solos minimizando possíveis efeitos nas culturas seguintes;
•  Aplicações localizadas em função das necessidades;

Existem 3 famílias:

•  Dicotiledóneas (Folha Larga)
•  Gramíneas (Folha Estreita)
•  Ciperáceas



DICOTILEDÓNEAS

Erva-moira
Solanum nigrum

Erva-pessegueira
Polygonum persicaria

Malvão
Abutilon theophrasti

Bredos
Amaranthus blitoides

Figueira-do-inferno
Datura stramonium

Sempre-noiva
Polygonum aviculare

Labaça
Rumex spp.

Catassol
Chenopodium album



Beldroega
Portulaca oleracea

Saramago 
Raphanus Raphanistrum

Bardana menor
Xanthium strumarium

DICOTILEDÓNEAS

Couve maltesa
Chenopodium opulifolium

Mal-casada
Polygonum lapathipholium

Margaça
Chamaemelum mixtum

Morrião
Anagallis arvenses

Serralha macia
Sonchus oleraceus



Corriola
Convolvulus arvenses

Erva-Moleirinha
Fumaria o�cinalis

Urtiga-morta
Mercurialis annua

Esparguta
Spergula arvenses

Erva-de-moda
Galinsoga parviflora

Trepadeira-das-balças
Calystegia sepium

Mostarda-dos-campos
Sinapsis arvenses

DICOTILEDÓNEAS



GRAMÍNEAS

CIPERÁCEAS

Milhã-digitada
Digitaria sanguinalis

Pega-saias
Setaria viridis

Milhã-pé-de-galo
Echinochloa crus-galli

Azevém
Lolium multiflorum

Sorgo-bravo
Sorghum halepense

Erva-febra
Lolium rigidum

Cabelo de Cão
Poa annua

Junça-de-conta
Cyperus rotundus

Juncinha
Cyperus esculentus



Herbicida pós-emergência, seletivo, sistémico e com 
algum efeito residual. Rapidamente absorvido principal-
mente pelas folhas e também por via radicular. Atua 
destruindo a clorofila inibindo assim a fotossíntese das 
infestantes. Os primeiros sintomas (branqueamento) 
são visíveis nos 3 dias a seguir a aplicação ocorrendo a 
destruição total das infestantes em cerca de 15 dias (ver 
fotos). 

Possui um efeito anti-germinativo nas duas semanas a 
seguir à aplicação. Especialmente indicado para o 
controlo de ciperáceas (junças) e das infestantes anuais 
mais comuns dicotiledóneas e monocotiledóneas 
(incluindo milhãs). 

SUDOKU
ACERTE CONTAS COM A JUNÇA

DEPOIS DA APLICAÇÃO DE SUDOKU

A destruição completa das infestantes ocorrerá cerca 
de 15 dias depois da aplicação, sendo que a velocidade 
de visualização do efeito herbicida está dependente das 
temperaturas.

Em situações de forte infestação de ciperáceas, numa 
fase inicial do desenvolvimento da cultura, é possível o 
fracionamento de aplicações com SUDOKU. Poderá 
recorrer-se à aplicação de 1L de SUDOKU com uma a 
duas folhas desenvolvidas nas plantas de milho, efetu-
ando-se a segunda aplicação cerca de 15 dias depois. 



WINNER é um herbicida pós-emergência, seletivo e 
sistémico. É rapidamente absorvido pelas folhas e trans-
locado até aos tecidos meristemáticos. Impede a divisão 
celular e o crescimento da planta. Controla um largo 
espectro de infestantes dicotiledóneas e monoco-
tiledóneas, incluindo milhãs e sorgo bravo. 

A aplicação de WINNER possibilita misturas com 
outros herbicidas da gama para alargamento do espec-
tro de infestantes a controlar. 

Herbicida pós-emergência, seletivo, sistémico e residu-
al. É rapidamente absorvido pelas folhas e raízes sendo 
translocado até aos tecidos meristemáticos. Possui dois 
modos de ação complementares e sinérgicos associa-
dos às duas substâncias ativas que o constituem:

O efeito de WINNER TOP sobre as infestantes é visível 7 a 
10 dias depois da aplicação, ocorrendo paragem do cresci-
mento e consequentemente o controlo das infestantes 
suscetíveis. Controla um largo espectro de infestantes 
dicotiledóneas (incluindo malvão) e monocotiledóneas 
(incluindo milhãs e sorgo bravo). Possibilidade de misturas 

WINNER TOP
PÓS EMERGÊNCIA COM AÇÃO RESIDUAL

WINNER
FLEXIBILIDADE EM PÓS-EMERGÊNCIA

com outros herbicidas da gama, em particular com 
SUDOKU, conseguindo-se assim um alargamento do 
espectro das infestantes a controlar.

• Nicossulfurão: impede a divisão celular e o 
crescimento da planta. 
•  Terbutilazina: interfere na função clorofílica por 
inibição da transferência de eletrões no recetor do 
fotossistema II, na reação de Hill e na absorção de 
CO2. 



Herbicida pós-emergência, seletivo e de contacto. É 
absorvido principalmente pelas folhas, mas também 
pelas raízes. Atua de forma imediata com paragem do 
crescimento e controlo das infestantes uma semana 
depois da aplicação. Especialmente indicado para 
infestantes dicotiledóneas e juncinha. 

Herbicida pós-emergência, seletivo, de contacto e 
residual. É absorvido principalmente pelas folhas, mas 
também pelas raízes sendo translocado por via xilémi-
ca até aos meristemas. 

Possui dois modos de acção complementares e sinér-
gicos associados às duas substâncias ativas que o 
constituem, provocando o bloqueio da fotossíntese e 
a divisão celular:

Tem ação de contacto e residual com efeito anti-ger-
minativo após a aplicação. Atua de forma imediata 
com paragem do crescimento e controlo das infes-
tantes uma semana depois da aplicação. 

Especialmente indicado para infestantes dico-
tiledóneas (incluindo malvão) e juncinha. 
Possibilidade de mistura com outros herbicidas da 
gama para alargamento do espetro de infestantes a 
controlar. Tem particular interesse em misturas com 
SUDOKU.

BONANZA
DUPLAMENTE EFICAZ

KAKURU
SUPER CONTACTO SELETIVO!

•  Bentazona: impede a fotossíntese na reação de 
Hill no fotossistema II. 
• Terbutilazina: interfere na função clorofílica por 
inibição da transferência de electrões no recetor 
do fotossistema II, na reação de Hill e na 
absorção de CO2. 



WINNER START OD é um herbicida pós-emergente 
seletivo para a cultura do milho onde a sinergia dos 
modos de ação da formulação exclusiva de sulcotriona 
e nicossulfurão, se traduz numa elevada eficácia sobre 
as infestantes. 

Quando aplicado, WINNER START OD é transportado 
por sistemia até às partes ativas da planta, inibindo a 
fotossíntese e a síntese de clorofila, provocando uma 
paragem imediata do seu crescimento. Ocorre, de segui-
da, o bloqueio dos meristemas com um branqueamento 
característico e a destruição progressiva dos tecidos 
vegetais das infestantes suscetíveis.

WINNER START OD é absorvido essencialmente por 
via foliar mas igualmente pelas raízes, possuindo 
considerável atividade radicular em condições de 
humidade, conferindo persistência de ação contra 
germinações tardias e escalonadas mesmo após a 
aplicação.

Este herbicida apresenta melhor eficácia devido às 
suas características lipofílicas, que promovem a pene-
tração do herbicida na camada cerosa e no interior das 
infestantes, assegurando uma melhor absorção.

A formulação OD garante um elevado nível de eficácia 
biológica extraindo a máxima eficiência de cada uma 
das moléculas garantindo maior adesão, absorção, 
seletividade, segurança e facilidade de utilização pelo 
agricultor.

W
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NER START OD
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Ação
anti-germinativa

Penetração
foliar

Penetração
no caule

Absorção
radicular

ELEVADA ADESÃO

ABSORÇÃO SUPERIOR

EFICÁCIA E SELETIVIDADE

ADJUVANTE

SURFACTANTES ESPECIAIS 

SUBSTÂNCIAS ATIVAS 

WINNER START OD
O MOMENTO START!

NOVO 



TESTEMUNHA

Os primeiros efeitos de WINNER START OD podem 
ser observados ao fim de 3 - 4 dias após a aplicação 
(1), ocorrendo o controlo total das infestantes ao fim 
de 2 – 3 semanas (2 e 3). 

WINNER START OD apresenta um posicionamento 
técnico flexível, permitindo alargar o leque de opções, 
desde as fases iniciais de desenvolvimento do milho (2 
folhas / pós emergência precoce) até às 8 folhas. 

Três estratégias de aplicação são possíveis:
•  Uma única aplicação na dose de 2 L/ha
•  Duas aplicações fracionadas na dose de 1 L/ha
•  Mistura com outras soluções em função das infestantes

1 2

3 4
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Finalidade Produto Composição Dose

FISIO-ATIVADOR BIOALG Filtrado de algas 100% Ascophyllum nodosum 2 a 3 L/ha

MARQUI 360 g/L de glifosato (SL) sistémico -

0,75 L/ha a 4 L/ha
(inf. anuais)

4 L/ha a 10 L/ha
(inf. vivazes) 

INFESTANTES
SEMENTEIRA DIRETA

LINULON 45 SC 450 g/L de linurão (SC) residual e sistémico - 1,5 a 2,2 L/ha

WINNER START OD 20 g/L de nicossulfurão + 150 g/L de sulcotriona (OD) sistémico - 2 L/ha

INFESTANTES
PRÉ-EMERGENTES

INFESTANTES
PÓS-EMERGENTES

ALFINETE

XISTO 330 330 g/L de pendimetalina (EC) residual - 4 a 6 L/ha

SUDOKU 300 g/L de sulcotriona (SC) sistémico - 1,5 - 2 L/ha

ATLAS 100 g/L de lambda-cialotrina (CS) contacto e ingestão 60 75 mL/ha

RISBAN 5G Grânulos finos 5% de clorpirifos (FG) contacto, ingestão
e fumigação

contacto, ingestão
e fumigação

contacto, ingestão
e fumigação

contacto, ingestão
e fumigação

-

RISBAN 5G Grânulos finos 5% de clorpirifos (FG) -

10 a 60 Kg/ha

10 a 100 Kg/ha

30 a 50 Kg/ha

WINNER TOP
16,75 g/L de nicossulfurão +

250 g/L de terbutilazina (OD) residual e sistémico - 2,5 - 3 L/ha

WINNER 40 g/L de nicossulfurão (SC) sistémico - 1 a 1,5 L/ha

KAKURU 480 g/L de bentazona (SL) contacto - 2,5 - 3 L/ha

BONANZA
200 g/L de bentazona +

200 g/L de terbutilazina (SC) residual e contacto - 3 - 4 L/ha

SCUTIGERELLA

MELOLONTA

NÓCTUAS

ATLAS 100 g/L de lambda-cialotrina (CS) contacto e ingestão 60 200 mL/ha

ABION E 346 g/L de parafina (EW) 30 mL/hL

AVAUNT 150 g/L de indoxacarbe (EC) contacto e ingestão obs 1 250 mL/haBROCAS

PIRAL

MOLHANTE

RISBAN 5G Grânulos finos 5% de clorpirifos (FG) -

RISBAN 5G Grânulos finos 5% de clorpirifos (FG) -

contacto e ingestão 300 mL/ha PETRA 25 g/L de deltametrina (EC) 30

contacto e ingestão 500 mL/ha PETRA 25 g/L de deltametrina (EC) 30

10 a 60 Kg/ha

obs 1 - 35 dias em milho, 3 dias em milho doce

Finalidade Produto Composição Modo de ação
Dose ou 

ConcentraçãoIS (Dias)

Esteja legalmente informado acerca da correta utilização de produtos fitofarmacêuticos. Nesta tabela não 
consta o número máximo de aplicações por produto fitofarmacêutico / finalidade, bem como outras exigências 
legais, pelo que recomendamos a leitura atenta dos rótulos.

A aplicação dos herbicidas de pós-emergência deve ser efetuada utilizando 300 a 400 L de calda por 
hectare de modo a permitir adequada cobertura das infestantes evitando o escorrimento. Deverão ser 
evitadas as aplicações de herbicidas em condições de stress para a cultura, principalmente deficiências 
hídricas e amplitudes térmicas.
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SELECTIS Produtos para a Agricultura, S.A.
Herdade das Praias · Apartado 120 · E.C. Bonfim · 2901-877 Setúbal

Tel: +351 265 710 351  ·  Fax: +351 265 710 355  ·  E-mail: geral@selectis.pt  ·  Web: www.selectis.pt

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.
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