
 

 

  

satélite herbicidas 360 

Herbicida sistémico de absorção sem ação 

residual 

// Indicado para combater infestantes 

anuais e vivazes. Atua por contacto. 

• Aplicação recomendada também em zonas 
não cultivadas: zonas urbanas, zonas de lazer 
e vias de comunicação 

• Herbicida sistémico sem ação residual 

• Produto absorvido pelas folhas e outras 
partes verdes das infestantes a combater 

• Translocação desde as partes aéreas até aos 
seus órgãos subterrâneos: raízes, rizomas, 
tubérculos e bolbos 

• Autorizado para culturas em que existam 
normas de Proteção Integrada 360< 

1. Plantas infestantes em vias públicas: 

passeios, jardins, estações, estradas, etc. 

 

 

2. Infestantes anuais e vivazes em culturas 

agrícolas. 

 

 

3. Produtos com ação lenta e que não matam 

a totalidade das plantas. 

 

 

4. Produtos tóxicos e com simbologia de 

perigo. 

1. SATÉLITE pode ser utilizado em zonas não 

cultivadas, agrícolas e não agrícolas, como zonas 

urbanas, zonas de lazer e vias de comunicação. 

2. SATÉLITE combate as infestantes na vinha, 

pomares de pereiras, macieiras, citrinos, 

pessegueiros, ameixeiras, damasqueiros, 

cerejeiras, amendoeiras, aveleiras, bananeiras, 

olivais, castanheiro, nogueira, actinídea, pousios, 

marachas dos arrozais, pré sementeira de cereais, 

antes da instalação da cultura, renovação de 

pastagens e terrenos incultos. * 

3. Este produto mata rapidamente as ervas e 

plantas infestantes em poucos dias devido à rápida 

absorção e translocação do glifosato para todo o 

sistema. Nenhuma parte da planta sobrevive ao 

herbicida. 

4. O herbicida SATÉLITE está isento de simbologia 

de perigo, de classificação toxicológica, 

ecotoxicológica e ambiental. 



 

 

 

satélite herbicidas 

• Infestantes anuais 

• Erva pata, escalracho, graminhão, urtigas 

• Silvas, feto, jacinto aquático, acácias, grama 

• Corriola, junça, juncinha rabo de raposa 

• Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais 

• Áreas urbanas, industriais 

• Jardinagem 

• Espaços verdes, canais, cemitérios, vias férreas 

• Zonas agrícolas* 

O SATÉLITE é diluído em água a 1% conforme os casos e deve ser aplicado consoante as instruções do 

rótulo. 

Aspeto Líquido viscoso 

Cor Amarelo dourado 

Aroma Característico 

pH 5 + 0,7 

Densidade relativa 1,160 + 0,005 g/cc (a 20oC) 

 


