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                                                                                                             LINULON 45 SC 

                                                              250 mL / 1 L 

 
 
Formulação: Suspensão concentrada com 450 g/l ou 37,6% (p/p) de linurão 
Grupo químico: Ureia     
AV: 0144 
 
 
Classificação DPD: Classificação CLP: PERIGO 
Tóxico; Perigoso para o ambiente  

 

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

 
 
Características 
O LINULON 45 SC é um herbicida residual sistémico (absorvido essencialmente pelas raízes e também pelas folhas) 
e de contacto. 
 
INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS 

Milhã-digitada (Digitaria sanguinalis) e milhas (Setaria spp.), só susceptíveis em aplicações de pré-emergência, cabelo-
de-cão (Poa annua), papoila-das-searas (Papaver rhoeas), morrião (Anagallis arvensis), margaça (Chamaemelum 
mixtum), pampilho-das-searas (Chrysanthemum segetum), saramago (Raphanus raphanistrum), erva-febra (Lolium 
rigidum), catassol (Chenopodium album), serralha-macia (Sonchus oleraceus), margaça-das-boticas (Chamomilla 
recutita), sempre-noiva (Polygonum aviculare), erva-pessegueira (Polygonum persicaria), beldroega (Portulaca 
oleracea), mostarda-dos-campos (Sinapis arvensis), bolsa-do-pastor (Capsella rubella), bredos (Amaranthus spp.). 

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS 

Erva-moira (Solanum nigrum), figueira-do-inferno (Datura stramonium). 

INFESTANTES RESISTENTES 

Erva-moleirinha (Fumaria officinalis), balanco-maior (Avena sterilis), patalôco (Ranunculus arvensis), grama (Cynodon 
dactylon), juncinha (Cyperus esculentus), junça (Cyperus rotundus), graminhão (Paspalum paspalodes), corriola 
(Convolvulus arvensis). 

 
Condições de Aplicação 

CULTURA DOSE APLICAÇÃO IS 

BATATEIRA 1,1-2,2 L/ha Em pré-emergência da cultura. _ 

CEBOLA 
TRANSPLANTADA 

1,1–1,7 L/ha  
Aplicar cerca de 15 dias após a transplantação. As plantas 
devem estar sãs e bem pegadas. _ 

CENOURA 

1,1-2,2 L/ha (pré-
emergência da 

cultura);  
 

1,1-1,7 L/ha (pós-
emergência) 

Em pré-emergência da cultura: Em solos ligeiros e francos a 
aplicação deve ser feita até 4 dias após a sementeira. Em 
pós-emergência: Aplicar quando as cenouras tiverem cerca 
de 8 cm de altura. Não aplicar com tempo muito quente. 

_ 
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CULTURA DOSE APLICAÇÃO IS 

ERVILHEIRA (excepto 
ervilheira para produção 

de ervilha de casca) 
1,1-1,7 L/ha 

Em pós-sementeira antes da emergência da cultura. Aplicar 
em culturas semeadas (a cerca de 5 cm de profundidade) e 
antes da sua emergência. 

_ 

FAVEIRA 
FAVEIRA: 1,1-1,7 

L/ha 

Em pós-sementeira ante da emergência da cultura. 
_ 

MILHO 

1,5-2,2 L/ha (pós-
sementeira antes 
da emergência da 

cultura);  
 

1,7-2,2 L/ha (pós-
emergência da 

cultura) 

Em pós-sementeira antes da emergência da cultura: A 
sementeira deve ser efectuada a 5 cm de profundidade. 
Em pós-emergência da cultura: O milho deve ter 30-40 
cm de altura, sendo a aplicação feita nas entrelinhas. Não 
pulverizar as folhas do milho. _ 

SORGO 1,1-2,2 L/ha 
Aplicar até um dia depois da sementeira. 

_ 

VINHA 1,7-2,2 L/ha 

A aplicação deve ser dirigida de maneira a não atingir as 
partes verdes da videira e, se possível, depois de uma 
gradagem. Não aplicar em vinhas com menos de 2 anos. _ 

ARBUSTOS 
ORNAMENTAIS 

1,7-2,2 L/ha 

Aplicar a partir do 2º ano após a plantação no Inverno e 
início da Primavera de modo a não atingir as partes 
verdes das plantas. 

_ 

GLADÍOLOS, JACINTOS E 
TULIPAS 

1,7-2,2 L/ha 
Aplicar em pré-emergência, logo após a plantação dos 
bolbos. 

_ 

 
LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
linurão – 0,05 em batata, cebola, ervilha com vagem, fava, milho e uva; 0,1 em ervilha sem vagem; 0,2 em 
cenoura. 
 
Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecção Integrada emitidas pela 
DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos. 

 


