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                                                                          MARQUI® SUPRA 
                                    20 L / 200 L / 1000 L 

 
 
 
Formulação: Solução concentrada (SL) com 450 g/l ou 37,7% (p/p) de glifosato  
(sob a forma de sal isopropilamónio) 
Grupo químico: Aminoácido  
AV: 0045 
 
 
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® SUPRA é um herbicida não seletivo, sistémico, de pós-emergência, cuja substância ativa glifosato, é 
um derivado da glicina. MARQUI SUPRA é absorvido pelas folhas e outras partes verdes das infestantes e 
translocado para todos os órgãos da planta, acumulando-se principalmente nas raízes e órgãos subterrâneos das 
plantas. Os sintomas, como interrupção do desenvolvimento, clorose e necrose, surgem geralmente uma ou duas 
semanas após a aplicação e a destruição completas das infestantes é alcançada em cerca de 4 semanas (8 
semanas para algumas espécies). 
 
 

Cultura IS (dias) Cultura IS (dias)   
AMEIXEIRA * MACIEIRA 28   
AMENDOEIRA 28 MARMELEIRO 28   
AVELEIRA 28 NECTARINA *   
CASTANHEIRO 28 NESPEREIRA 28   
CEREAIS DE INVERNO E PRIMAVERA, EM PRÉ-   NOGUEIRA 28   
SEMENTEIRA E PÓS-COLHEITA (TRIGO MOLE; * OLIVEIRA 21   
TRIGO DURO; CEVADA; TRITICALE; AVEIA;   PEREIRA 28   
CENTEIO)   PESSEGUEIRO *   
CEREJEIRA * POMARES JOVENS EM GERAL *   
DAMASQUEIRO * TANGERINEIRA (inclui clementina e hibridos) *   
LARANJEIRA * VIDEIRA *   
LARANJEIRA AZEDA * ANTES DA INSTALAÇÃO DE CULTURAS EM -   
LIMOEIRO * TÉCNICAS DE SEMENTEIRA *   
* Tratar antes do final da floração para pomares e vinha.     

Em cereais, as aplicações devem ser feitas em pré-sementeira ou pós-colheita da cultura e, quando as  
infestantes se encontram nas primeiras fases de desenvolvimento.   
Antes da instalação das culturas, a aplicação deve ser efetuada 30 dias antes da instalação das culturas.    
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Infestantes e Doses 
 

Infestantes Dose (L/ha) 
Infestantes gramíneas anuais 3,2-4,8 

Infestantes dicotiledóneas anuais e bianuais 2,4-4,8 

Erva-pata (Oxalis pes-caprae) 3,2-4 

Agrostis (Agrostis spp.) 3,2-4,8 

Escalracho (Panicum repens) 3,2-4,8 

Graminhão (Paspalum paspalodes) e urtigas (Urticas spp.),  4-4,8 

Glyceria maxima 4-4,8 

Acácias invasoras (Acacia spp), caniço (Phragmites australis), 
corriola (Convolvulus arvensis), feto (Pteridium aquilinium), 
jacinto aquático (Eichornia crassipes) e silvas (Rubus spp.) 

4,8 

Grama (Cynodon dactylon), junça (Cyperus rotundus), juncinha 
(Cyperus esculentus) e tábua-larga (Typha latifolia) 

4,8 

        
 
LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):  
glifosato – 0,1 em ameixa, amêndoa, avelã, castanha, cereja, limão, maçã, marmelo, nectarina, nêspera, nozes, 
pera, pêssego. 0,5 em laranja, tangerina e em uva. 1 em azeitona. 
 
 
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/start/screen/mrls

