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                                                                                                          CORINDO 80 GT 

                                                              5 L / 20 L 

 
EFICÁCIA EM ALTA 
 
Formulação: Suspensão concentrada (SC) com 200 g/l de glifosato e 80 g/l de oxifluorfena 
Grupo Químico: aminoácido e difeniléter  
APV nº 3897  
 
 
Classificação DPD: Classificação CLP: ATENÇÃO 
Irritante  

 

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

 
 
Características 
O Corindo 80 GT é um herbicida com acção tripla - sistémico, residual e contacto. Detém ação sobre infestantes 
anuais monocotiledóneas e dicotiledóneas e permite o controlo de infestantes já presentes na altura da aplicação 
(ação pós-emergência), evita ainda posteriores germinações (pré-emergência). 
A mistura de dois herbicidas glifosato e oxifluorfena apresenta um efeito sinérgico, traduzindo- se numa maior 
eficácia. A sua persistência é de 2 a 3 meses. 
 
INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS 

Amor-de-hortelão (Galium aparine); balanco (Avena sterilis); beldroega (Portulaca oleracea); bredos (Amaranthus spp.); 
cabelo-de-cão (Poa annua); catassol (Chenopodium album); Geranium spp.; erva-febra (Lolium rigidum); erva-moleirinha 
(Fumaria officinalis); erva-pata (Oxalis pes-caprae); erva-pessegueira (Polygonum persicaria); erva-vaqueira (Calendula 
arvensis); ervilhacas (Vicia spp.); esparguta (Spergula arvensis); lâmio (Lamium amplexicaule); margaças (Chamaemelum 
spp.); morrião (Anagallis arvensis); morugem-branca (Stellaria media); mostarda-dos-campos (Sinapis arvensis); nariz-de-
zorra (Silene gallica); pampilho-das-searas (Chysanthemum segetum); ranunculos (Ranunculus spp.); raspa-saias (Picris 
echioides); salsinha (Torilis nodosa); saramago (Raphanus raphanistrum); sempre-noiva (Polygonum aviculare); serralha-
macia (Sonchus oleraceus); soagem (Echium plantagineum); urtiga-dioica (Urtica dioica). 

INFESTANTES RESISTENTES 

Malvas (Malva spp.); agulheira-moscada (Erodium moschatum); alho-das-vinhas (Allium vineale); bons-dias (Convolvulus 
tricolor); candeias (Arisarum vulgare); cardo-das-vinhas (Cirsium arvense); corriola (Convolvulus arvensis); escalracho 
(Panicum repens); graminhão (Paspalum paspalodes); jarro-dos-campos (Arum italicium); junças (Cyperus spp.); maria-fia 
(Erodium malacoides); pinheirinha (Equisetum ramosissimum).  
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Condições de Aplicação 

CULTURA DOSE APLICAÇÃO IS 

VINHA 5 L/ha 

Aplicar em pós-emergência das infestantes, 
durante o período de repouso vegetativo até 
cerca de 1 mês antes do abrolhamento da 
cultura. 

_ 

MACIEIRA E PEREIRA 5 L/ha 

Aplicar em pós-emergência das infestantes, 
durante o repouso vegetativo ou após o 
vingamento dos frutos. 28 dias 

OLIVEIRA 5 L/ha 

Aplicar após a emergência das infestantes, no 
fim do Outono ou Primavera. A aplicação deve 
ser dirigida ao solo, de modo a não atingir as 
partes verdes da cultura. 

28 dias (não aplicar 
após o início da queda 

das azeitonas) 

 
Nota: No momento da aplicação o terreno deve estar bem preparado e com alguma humidade. Se necessário, efectuar uma 
rega ligeira no prazo de 5 a 8 dias após a aplicação do herbicida. Não mobilizar o solo nas 48 horas após a aplicação. 

 
LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
oxifluorfena – 1 em azeitona; 0,1 em uva, maçã e pêra. glifosato – 1 em azeitona, 0,5 em uva e 0,1 em maçã e 
pêra.  
 
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. 

 


