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FORMULAÇÃO /COMPOSIÇÃO 
 

 Solução concentrada (SL) contendo 200 g/L ou 17% (p/p) de diquato (na forma de sal de 

dibrometo) correspondendo a 375g/L ou 31,2% (p/p) de dibrometo de diquato. 

 Grupo químico: Bipiridilo  

 

CARATERÍSTICAS FÍSICAS E QUIMÍCAS 

 
Estado físico  :  Líquido  
Forma  :  Líquido  
Cor  :  Castanho-claro a castanho-escuro 
Odor  :  Inodoro 
pH  :  4 - 8 a 1 % p/v 
Ponto de inflamação  :  > 103 °C a 103 kPa Pensky-Martens c.c. 
Temperatura de autoignição :  > 650 °C 
Densidade  :  1,17 g/cm3 
Solubilidade em água  :  Solúvel 
Propriedades explosivas  :  Não explosivo  
Propriedades comburentes  :  Não oxidante  
 

 
CARATERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO 

 

O DIQUE é um herbicida não seletivo que atua por contato, não tem ação sobre os órgãos 

subterrâneos das infestantes vivazes; só destrói temporariamente a parte aérea.  

O DIQUE é rapidamente inactivado em contacto com o solo, pelo que não tem efeito residual.  

FINALIDADES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

A aplicação do DIQUE pode ser efectuada desde a fase inicial do desenvolvimento das 

infestantes até à fase de crescimento activo, nas seguintes doses e condições: 

 

UTILIZAÇÕES DOSE 

(L/ha) 

VOLUME 

DE CALDA 

(L/ha) 

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Abacateiro, Ameixeira, 
Amendoeira, Anoneira, Aveleira, 
Bananeira, Castanheiro, 
Cerejeira, Citrinos, 
Damasqueiro, Diospireiro, 
Figueira, Florestas, Kiwi, Vinha, 
Macieira, Mangueira, Maracujá, 
Nespereira, Nogueira, Oliveira, 
Papaeira, Pereira e Pessegueiro 

1,5 - 4 300 - 400 

Aplicar sem vento e de modo a não atingir as partes 
verdes (caules, ramos, gomos, folhas ou frutos). O 
tronco e a casca lenhificados não são afectados. 
Aplicar em pós-emergência das infestantes. As doses 
mais baixas recomendam-se quando as plantas se 
encontram pouco desenvolvidas (plântula), as doses 
mais altas recomendam-se em fases de maior 
desenvolvimento.  
Máximo de 1-2 aplicações por ciclo cultural 

Vinha – controlo dos ramos 
ladrões 

1 200 

Aplicar de forma localizada, tendo o cuidado de só 
atingir os ramos ladrões que devem ser bem 
molhados. A aplicação deve fazer-se durante o dia. 
Não desladroar as vinhas com menos de 3 anos. 
Máximo de 1 aplicação por ciclo cultural 

DIQUE 
 

Herbicida não selectivo, de ação por contacto, para o controlo das infestantes 
em diversas culturas, dos ramos ladrões da videira e dessecante de rama de 
batateira 
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Viveiros: 
Vinha, árvores de fruto, 
Ornamentais e Florestais 

1,5 - 4 300 - 400 

Aplicar nas faixas entre as linhas das plantas sem as 
atingir usando campânulas (protecção apropriada). 
Em viveiros florestais aplicar antes da instalação da 
cultura ou em pós sementeira/plantação desde que a 
aplicação seja efectuada na entrelinha com recurso a 
campânulas para não atingir as culturas. 
Em solos arenosos efectuar a aplicação pelo menos 
3 dias antes da emergência da cultura ou plantação. 
Máximo de 1-2 aplicações por ciclo cultural. 

Dessecação da rama da 
batateira: 
 
Batata para consumo 
Batata para semente 

 
 

3 - 4 
5 

 
600 - 800 

Aplicar logo que os tubérculos tenham atingido o 
desenvolvimento conveniente. 
Não aplicar quando o terreno estiver muito seco, 
especialmente quando as folhas apresentam 
sintomas de murchidão, pois pode danificar os 
tubérculos. Depois de um período de seca, só deve 
aplicar-se 3 dias após o solo estar bem húmido.  
Máximo de 1 aplicação por ciclo cultural 

Abóbora, Alcachofra, Alface, 
Algodoeiro, Batata-doce, 
Beterraba sacarina, Cenoura, 
Couves, Ervilheira, Faveira, 
Feijoeiro, Girassol, Grão-de-
bico, Melancia, Meloeiro, 
Morangueiro, Nabo, 
Ornamentais, Pepino, 
Pimenteiro, Soja, Tabaco e 
Tomateiro 

1,5 - 4 300 - 400 

Aplicar antes da instalação da cultura ou em pós 
sementeira/ plantação desde que a aplicação seja 
efectuada na entrelinha com recurso a campânulas 
para não atingir as culturas. 
Em solos arenosos efectuar a aplicação pelo menos 
3 dias antes da emergência da cultura ou plantação.  
Máximo de 1 aplicação por ciclo cultural 

Aipo, Alho, Alho-francês, 
Batateira, Cebola, Salsa 

1,5 - 4 300 - 400 
Aplicar em pré-emergência da cultura. Em solos 
arenosos efectuar a aplicação pelo menos 3 dias 
antes da emergência da cultura ou plantação. 

Trigo, Aveia, Cevada, Colza, 
Girassol, Milho, Soja 

1,5 - 4 300 - 400 
Aplicar antes da instalação das culturas e em 
técnicas de sementeira directa.  
Máximo de 1 aplicação por ciclo cultural 

Pastagens (renovação) 3 - 4 300 - 400 

Aplicar de preferência no Verão. É menos eficaz na 
Primavera e no início do Verão. Semear 4 a 7 dias 
após aplicação. Máximo de 1 aplicação por ciclo 
cultural 

Zonas não cultivadas 3 - 4 300 - 400 
A aplicação deve ser feita de modo a não atingir 
plantas vizinhas a proteger. Máximo de 1 aplicação. 

 

 
INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS E DOSES DE APLICAÇÃO 
 

DOSE 

(L/HA) 
INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS 

1,5 

Amaranthus spp. (bredos), Amaranthus retroflexus (moncos-de-perú), Calendula arvensis (erva-
vaqueira), Cerastium glomeratum (cerástio-enovelado), Chrysanthemum segetum (pampilho-
das-searas), Erodium sp., Mentha spp., Plantago lanceolata (língua-de-ovelha), Rumex 
obtusifolius (labaça-obtusa), Solanum nigrum (erva-moira), Spergula arvensis (esparguta), 
Stellaria media (morugem-branca). 

3,0 
Alopecurus myosuroides (rabo-de-raposa), Avena fatua (balanco), Cardamine hirsuta (agrião-
menor), Diplotaxis erucoides, Polygonum convolvulus (corriola-bastarda), Rumex 
bucephalophorus (catacuzes), Triticum aestivum (trigo). 

4,0 

Anthemis cotula (macela-fétida), Capsella bursa-pastoris (bolsa-do-pastor), Convolvulus 
arvensis (corriola), Crepis spp. (almeirôa), Daucus carota (cenoura-brava), Digitaria sanguinalis 
(milhã-digitada), Diplotaxis tenuifolia, Erigeron annuus, Erodium malacoides (maria-fia), Kickxia 
elatine, Lamium amplexicaule (lâmio), Malva spp. (malvas), Mercurialis annua (urtiga- morta), 
Senecio vulgaris (tasneirinha), Senecio spp., Sinapis arvensis (mostarda-dos-campos), Sonchus 
oleraceus (serralha-macia), Sonchus spp. (serralha), Urtica dioica (urtiga-maior), Veronica 
arvensis (verónicados-campos), Veronica hederifolia (verónica-de-folhas-de-hera), Veronica 
persica (verónica-da-pérsia), Veronica spp., Vicia spp. (Ervilhacas). 
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INTERVALO DE SEGURANÇA 

4 dias em batateira, quando aplicado como dessecante. Em oliveira não aplicar em azeitona 

caída. 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

 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 com modo de acção diferente do diquato.  

 Este produto provoca graves estragos, se atingir culturas vizinhas das áreas a tratar, pelo que 

não deve ser aplicado quando haja vento.  

 Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg / cm2 e o uso de 

atomizadores. 

 Não afecta os troncos e caules lenhificados.  

 
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 

 Nocivo por ingestão.  

 Tóxico por inalação.  

 Pode provocar irritação das vias respiratórias 

 Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.  

 Contém diquato. Pode desencadear uma reação alérgica. 

 Pode ser corrosivo para os metais.  

 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.  

 Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a 

águas de superfície.  

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

 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso 

numa posição que não dificulte a respiração.  

 Em caso de indisposição consulte um médico. 

 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/ aerossóis/nuvem de pulverização. 

 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.  

 Recolher o produto derramado. 

 Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de proteção.  

 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado  

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

 E caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 

 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ANTIVENENOS ou um médico. 

Centro de Informação Antivenenos, Tel: 808 250 143. 

 
 

 

 
 

PERIGO 
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OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 

Autorização de Comércio Paralelo nº 00063 
 

Embalagem: 500ml, 1L, 5L 
 

Classificação ADR: UN 1760 Documento Transporte - UN 1760, PESTICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.S.A. 
(GLUFOSINATO-AMÔNIO SOLUÇÃO), 8, III, 3 (E) 
 
 

 
 

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

EMBALAGEM 


