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UMA BOA ESCOLHA! 
 
Formulação: Solução concentrada contendo 360 g/l ou 31% (p/p) de glifosato (sob a forma de sal de 
isopropilamónio) 
Grupo químico: Aminoácido  
AV: 0061 
 
Classificação ADR: UN 3082 Classificação CLP: 
Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO 
PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém 
glifosato), 9, III, 3 (E) 

 

 
 

 
Características 
O MARQUI® é um herbicida não selectivo de acção sistémica para o controlo de infestantes anuais e vivazes. 
Permitido antes da instalação de culturas e em técnicas de sementeira directa mas sempre antes da emergência 
da cultura. Culturas: vinha, pomares de amendoeiras, aveleiras, bananeiras, cerejeiras, limoeiros, laranjeiras, 
tangerineiras e clementinas, damasqueiros, macieiras, pereiras, pessegueiros, oliveira e o rabo-de-raposa na 
cultura da faveira. 
Outras finalidades: Pousios, renovação de pastagens, zonas não cultivadas/vias de comunicação (áreas 
industriais, arruamentos, caminhos, bermas de estradas, campos de aviação, campos de jogos, cemitérios, 
vias férreas). 
 
Condições de Aplicação 

CULTURA ALVO APLICAÇÃO 

VIDEIRA, AMENDOEIRA, AVELEIRA, 
BANANEIRA, CEREJEIRA, LIMOEIRO, 
LARANJEIRA, TANGERINEIRA E 
CLEMENTINA, DAMASQUEIRO, 
MACIEIRA, PEREIRA, PESSEGUEIRO, 
NECTARINA E OLIVEIRA 

Infestantes 
anuais e vivazes 

Controlar as infestantes anuais monocotiledóneas e dicotiledóneas nas 
primeiras fases de desenvolvimento e as vivazes desde as primeiras fases de 
desenvolvimento até à floração. Máximo de 1 tratamento por ano e por ciclo 
cultural, com este ou outro produto, que contenha glifosato. 
Todas as espécies fruteiras: usar um equipamento de aplicação apropriado 
de modo a evitar o arrastamento da calda. Em oliveira, não pulverizar com 
azeitonas caídas e não colher as azeitonas caídas no solo tratado. 

FAVEIRA 
Infestantes 

anuais e vivazes 

Controlar as infestantes anuais e Orobanche spp. (rabo-de-raposa), com 
aplicações efectuadas após a colheita, antes da sementeira da cultura. 
Máximo de 1 tratamento por ano e por ciclo cultural, com este ou outro 
produto, que contenha glifosato. 

POUSIOS, RENOVAÇÃO DE 
PASTAGENS, ANTES DA 
INSTALAÇÃO DAS CULTURAS*, 
SEMENTEIRA DIRECTA*, ZONAS 
NÃO CULTIVADAS/VIAS DE 
COMUNICAÇÃO  

Infestantes 
anuais e vivazes 

ZONAS NÃO CULTIVADAS/VIAS DE COMUNICAÇÃO: Áreas industriais, 
arruamentos, caminhos, bermas de estradas, campos de aviação, campos 
de jogos, cemitérios e vias férreas. 
Controlar as infestantes vivazes desde as primeiras fases de 
desenvolvimento até à floração.  
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Infestantes suscetíveis e doses de aplicação 

INFESTANTES SUSCETÍVEIS DOSE INFESTANTES SUSCETÍVEIS DOSE 

ANUAIS *  2 – 4 L/ha VIVAZES   

VIVAZES   Junça (Cyperus rotundus)    
6 – 8 L/ha 

Erva-pata (Oxalis-pes-caprae)     4 – 5 L/ha Juncinha (Cyperus esculentus) 

Escalracho (Panicum repens) 4 – 7 L/ha Rabo-de-raposa (Orobanche spp.)   
0,13 L/ha 

Graminhão (Paspalum 
paspalodes)      

5 – 8 L/ha 

Feto (Pteridium aquilinum) ** 

6 – 8 L/ha 
Urtigas (Urtica spp.) Acácias (Acacia spp.) 

Corriola (Convolvulus arvensis) Grama (Cynodon dactylon) 

Silvas (Rubus spp.)     
Em manchas de infestantes fazer aplicações localizadas com  caldas de 1,5%. 
 
* Antes da instalação de culturas e em técnicas de sementeira direta, mas sempre antes da emergência da cultura, para o 
controlo de infestantes anuais nas primeiras fases de desenvolvimento também podem ser usadas as doses de 0,75 a 1,5 
L/ha de MARQUI®. 
** No combate aos fetos fazer as aplicações quando todas as folhas estiverem bem abertas e ainda verdes. 
 
Intervalo de Segurança – 7 dias em amendoeira e aveleira; 28 dias em bananeira, cerejeira, limoeiro, laranjeira, tangerineira 
e clementina, damasqueiro, macieira, oliveira, pereira, pessegueiro, nectarina, ameixeira, ginjeira, videira e Kiwi. 

 
LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
glifosato – 1 em azeitona; 0,5 em uva, laranja, clementina e tangerinas; 0,1 em banana, cereja, amêndoa, avelã, 
maçã, pera, pêssego, limão, damasco e nectarina. 
 
Estes LMR não excluem a consulta do site da comissão europeia EU Pesticide database – Currente MRL Values 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas emitidas pela DGAV, assim como, todas as 
suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos. 

 

  

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.CurrentMRL&language=EN

