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FORMULAÇÃO /COMPOSIÇÃO 
 

 Solução concentrada (SL) com 360 g/L ou 30,8% (p/p) de glifosato (sob a forma de sal 

de isopropilamónio) 

 Grupo químico: Aminoácidos  

 

CARATERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS 

 
Estado físico  :  Líquido  
Forma  :  Líquido  
Cor  :  Amarelo alaranjado  
Odor  :  Inodoro  
pH  :  4,6, Concentração: 10,00 g/l a 20 °C Método: CIPAC MT75.3  
Ponto/intervalo de fusão  :  -10 °C  
Ponto de ebulição/intervalo 
de ebulição  

:  > 100 °C  

Ponto de inflamação  :  > 100 °C  Método: ASTM D 93  
Densidade  :  1,17 g/cm3 a 20 °C  
Coeficiente de partição n-
octanol/água  

:  log Pow: < -3,2  
(Glyphosate)  

Viscosidade, dinâmica  :  45,4 mPa.s a 20 °C Método: OECD TG 114  
Propriedades explosivas  :  Não explosivo  
Propriedades comburentes  :  Não oxidante  
 

CARATERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO 

 

O 360 G é um herbicida sistémico de pós-emergência à base de glifosato, derivado da 

glicina. É absorvido pelas folhas e caules. Tem rápida translocação através do simplasto. 

Inibe a biossíntese do aminoácido shiquimato (inibindo a actividade da enzima (5-

enolpiruvil-shiqimato-3-fosfato) sintase, EPSP sintase).  

Indicado para combater as infestantes anuais e vivazes nas vinhas, pomares de 

macieiras, pereiras, citrinos, pessegueiros, damasqueiros, cerejeiras, amendoeiras, 

aveleiras, bananeiras, oliveiras, pousios, marachas dos arrozais, renovação de 

pastagens, antes da instalação de culturas e em técnicas de sementeira direta, mas 

sempre antes da emergência da cultura, zonas não cultivadas e para o controlo de 

infestantes aquáticas e o rabo-de-raposa na cultura da faveira.  

O 360 G não tem ação residual, inativando-se em contacto com o solo.  

 

FINALIDADES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

O 360 G deve ser aplicado nas seguintes situação:  

 Vinha, pomares de amendoeiras, ameixeira, aveleiras, bananeiras, cerejeiras, citrinos, 

damasqueiros, ginjeira, macieiras, pereiras, pessegueiros, oliveira; 

 Marachas dos arrozais;  

360 G 
 

Herbicida sistémico de pós-emergência à base de glifosato  



  
FICHA TÉCNICA 

 

 

 
Página 2 de 4 

 
360G 8/11/2015 

V.2 

 Pousios, renovação de pastagens;  

 Antes da instalação de culturas e em técnicas de sementeira directa, mas sempre 

antes da emergência da cultura;  

 Zonas não cultivadas (estradas e caminhos, áreas industriais, aceiros  e corta–fogos, 

áreas urbanas, vias férreas, aeroportos margens de  canais)  

 Controlo de infestantes aquáticas  

 Rabo-de-raposa na cultura da faveira 

 
Nas seguintes doses e estados de desenvolvimento das infestantes: 

 Em aplicações localizadas sobre manchas de infestantes vivazes aplicar caldas de 360 G à 

razão de 1,5%. 

 No caso das silvas, a aplicação deve ser feita logo a seguir à maturação da amora. Caso 

não haja a possibilidade de tratar as silvas em Setembro / Outubro poder-se-á fazer uma 

aplicação mais tardia (Novembro).  

 No combate aos fetos, realizar a aplicação quando estes tiverem as folhas completamente 

abertas, mas ainda verdes.  

 A aplicação contra o caniço deve ser efectuada no início da floração.  

 Para a junça e juncinha poderá convir efectuar dois tratamentos. No primeiro aplicar-se-á 

6L/ha e no segundo 3L/ha 

 
 

ACÇÃO SOBRE AS INFESTANTES 
 

 SUSCEPTÍVEIS  

Monocotiledóneas e dicotiledóneas anuais e vivazes, em geral. 

 

DOSE L/ha 

VOLUME DE 
CALDA 

L/ha 

INFESTANTES E ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 

2 - 4 

200-600 

Anuais 

-- Vivazes: 

4 - 5 Erva-pata (Oxalis pes-caprae) 

4 - 7 Escalracho (Panicum repens) 

5 - 8 

Graminhão (Paspalum paspalodes) 

Urtigas (Urtica spp.) 

Corriola (Convolvulus arvensis) 

Silvas (Rubus spp.) 

6 - 8 

Feto (Pteridium aquilinum) 

Jacinto aquático (Eichornia crassipes) 

Acácias (Acacia spp.) 

Grama (Cynodon dactylon) 

8 - 10 

Junça (Cyperus rotundus)* 

Juncinha (Cyperus esculentus)* 

Tabua-larga (Thypha latifolia) 

0,13 Rabo-de-raposa (Orobanche spp.) 
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INTERVALO DE SEGURANÇA 

 7 dias em amendoeira e aveleira; 

 21 dias em faveira;  

 28 dias em ameixieira, bananeira, cerejeira, citrinos, damasqueiro, ginjeira, macieira, 

oliveira, pereira, pessegueiro e videira. 

 
PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
 

 Não mobilizar o solo nas primeiras 3 a 4 semanas após a aplicação para controlo de 

vivazes e, no caso de anuais, nas primeiras 48 horas após o tratamento.  

 Não aplicar em dias de chuva ou quando se prevê chuva nas 6 horas seguintes à 

aplicação. A ocorrência de tempo frio e nublado após o tratamento pode atrasar os 

sintomas visíveis do efeito herbicida.  

 Durante a aplicação não atingir as plantas cultivadas (folhas, ramos ou frutos e ainda as 

raízes no caso da bananeira), a fim de evitar possíveis danos ou mesmo a sua 

destruição. Não atingir culturas vizinhas da área a tratar.  

 Não aplicar o 360 G junto a videiras e árvores de fruto que ainda apresentem clorofila 

(cor verde) nos caules e troncos. Não aplicar em vinha e pomares com menos de 3 

anos. Não aplicar em estufas.  

 Não misturar o 360 G com outros produtos não recomendados.  

 A aplicação repetida do mesmo herbicida nas mesmas áreas durante vários anos pode 

conduzir à ocorrência de resistência em espécies anteriormente susceptíveis. Para 

evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se proceder, sempre que possível, 

à utilização de herbicidas mistos ou à alternância de herbicidas com modo de acção 

diferente do glifosato. 

 
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 

 H411 tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 P102 - Manter fora do alcance das crianças  

 P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

 P273 Evitar a libertação para o ambiente.  

 P391 Recolher o produto derramado. 

 P501 Eliminar o conteúdo /embalagem em local adequado à recolha de resíduos 

perigosos. 

 SP1a: Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem, excepto em 

canais e valas nas doses indicadas.  

 SPe 3 Para protecção dos organismos aquáticos respeitar uma zona não pulverizada de 

5 a 50 m em relação às águas de superfície  

Centro de Informação Antivenenos, Tel: 808 250 143. 

 
 

 
 

 

 

ATENÇÃO 
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OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 

Autorização de Comércio Paralelo nº 00065 
 

Embalagem: 1L, 5L, 20L, 200L 
 

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

 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA 

EMBALAGEM 


