
Laddok® Plus
Solução concentrada (SL) com 320g/L ou 27,4% (p/p) de 
bentazona (na forma de sal de sódio) e 90g/L ou 7,7% (p/p) de 
dicamba (na forma de sal de sódio)

Herbicida selectivo eficaz no controlo das infestantes 
dicotiledóneas na cultura do milho

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O 

AMBIENTE
RESPEITAR AS INSTRU ÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas em outro local da 
embalagem

Autorização de venda nº0610 concedida pela DGAV

Contém: 5 Litros
®
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Precauções Toxicológicas, ecotoxicológicas e ambientais

Atenção
EUH210 Ficha de Segurança fornecida a pedido
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.

Indicações de Precaução (Prevenção):
P261 Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.
P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P280 Usar luvas de proteção/vestuário de protecção/ protecção ocular/ protecção 
facial.

Indicações de precaução (Reação):
P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e 
água abundantes.
P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até secagem do pulverizado

SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, 
inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem 
entregues num centro de recepção autorizado VALORFITO; as águas 
de lavagem deverão ser utilizadas na preparação da calda.



Características gerais
O LADDOK PLUS® é um herbicida selectivo com acção predominantemente de 
contacto, indicado para o controlo de infestantes dicotiledóneas na cultura do milho. 
O LADDOK PLUS® é constituído pela associação de substâncias activas que se 
complementam permitindo o controlo de infestantes de folha larga.
Bentazona da família química benzotiadiazinona actua por contacto, com absorção foliar 
e alguma radicular. Translocação limitada, através do apoplasto. Inibe a fotossíntese ao 
nível do fotossistema II (Inibindo a actividade da proteína D1)
Dicamba pertence à família química do ácido benzóico é sistémico de absorção 
foliar e radicular. Translocação rápida através do simplasto e do apoplasto. Inibe o 
desenvolvimento celular (actua como o ácido indol-acético, IAA) 

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
Milho
Dose – 2,5 L/ha.

Aplicar o LADDOK PLUS® em pós emergência do milho a partir do estado de 3 folhas e 
com as infestantes no estado de 2-4 folhas verdadeiras e níveis de infestação normais. 
Com as infestantes no estado de 5-6 folhas adicionar aos 2,5 L/ha de LADDOK PLUS® 
um molhante não iónico ou 2 L/ha de óleo de Verão.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS
Muito susceptíveis: Malvão (Abutilon theophrasti); Morrião (Anagallis arvenses); 
Trepadeira-das-sebes (Calystegia sepium); Figueira-do-inferno (Datura stramonium); 
Matricaria inodora; Mostarda-brava (Sinapis arvenses); Camomila (Matricaria chamomilla) 
Bredos (Amaranthus retroflexus); Catassol (Chenopodium álbum); Beldroega (Portulaca 
oleracea); Erva-moira (Solanum nigrum); Morugem (Stellaria Media).
Susceptíveis: Corriola (Convolvulus arvenses); Corriola-bastarda (Polygonum 
convolvulus); Erva-pessegueira (Polygonum persicaria); Saramago (Raphanus 
raphanistrum); 
Moderadamente susceptíveis: Bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris); Tasneirinha 
(Senecio vulgaris); Urtiga-morta (Mercuriallis annua); Armoles (Atriplex patula).

Precauções biológicas

Aplicar só na cultura de milho extreme, e não aplicar em variedades de milho doce ou 
milho para pipocas.
Não aplicar em campos de multiplicação de milho.
Após a aplicação do LADDOK PLUS®, não semear ou plantar tomateiro ou tabaco a 
seguir ao milho. Como cultura de substituição (em caso de acidente da cultura) só se 
deve semear milho ou cereais. A instalação, como culturas seguintes de substituição, 
espécies dicotiledóneas como soja, a ervilha ou a cebola, deverá respeitar-se um 
intervalo de 4 semanas após a aplicação do produto, sendo indispensável uma prévia 
mobilização do solo a 10 cm de profundidade.



Não aplicar em terrenos arenosos ou calcários.
Não se deve aplicar com chuva ou se for previsível que esta surja dentro de 6h após 
aplicação ou com infestantes molhadas.
Não misturar o herbicida com adubos líquidos.
A aplicação repetida do mesmo herbicida nas mesmas áreas durante vários anos 
pode conduzir à ocorrência de resistências em espécies anteriormente susceptíveis. 
Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se proceder, sempre que 
possível, à utilização de herbicidas mistos ou á alternância de herbicidas com modo de 
acção diferente.

Modo de preparação da calda
No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Juntar a 
quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

Modo de aplicação
Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de 
acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com 
especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.
A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, 
respeitando as doses indicadas.
Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm2 e/ou usar 
bicos anti-arrastamento.

Não aplicar este produto com atomizadores

Utilizar um volume de calda de 100-600 L/ha

Limpeza do material
Após o tratamento lavar o material de aplicação com detergente e água.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção 
de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos 
pelas características previstas na Lei.


