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Autorização de venda DSV – 1710 

 

Descrição 

Herbicida sistémico, de pós-emergência, para combate de 

infestantes anuais e vivazes. 

Solução concentrada com 360 g/l ou 30,8% (p/p) de 

glifosato (sob a forma de sal de isopropilamónio). 

 
Modo de utilização 

Aplicação para eliminação das seguintes infestantes em 

zonas não cultivadas e preparação para sementeira de 

relvados*. Para todas as espécies indicadas recomenda-se 

um volume de calda de 200 a 600 litros/ha. 

 

Doses de aplicação 

 

Infestante a eliminar 
Nome científico (nome comum) 

Concentração 
(l/ha) 

Cynodon dactylon (Grama) 8 a 10 

Cyperus rotundus (Junça) 8 a 10 

Oxalis pes-caprae (Erva-pata) 6 a 8 

Convolvulus arvenses (Corriola) 6 a 8 

Urtica spp. (Urtigas) 6 a 8 

Pteridium aquilinum (Feto) 6 a 8 

Phragmites australis (Caniço) 6 a 8 

Acacia spp. (Acácias) 6 a 8 

Paspalum paspalodes (Graminhão) 5 a 8 

Rubus spp. (Silvas) 5 a 8 

Panicum repens (Escalracho) 4 a 7 

Cyperus esculentus (Juncinha) 4 a 6 

Agrostis spp. 4 a 5 

Typha latifólia (Tabua-larga) 2 a 4 

 

Nota: as infestantes mencionadas não incluem as 

infestantes anuais. 

 

 

 

*Na eliminação de infestantes em terrenos onde se 

pretende posteriormente instalar um relvado devem 

tomar-se as seguintes medidas: 

- Regar regularmente, durante alguns dias, o 

terreno definitivo para que germinem todas as 

sementes de infestantes que possam estar no 

terreno. 

- Aplicar Rodeo quando as infestantes estiverem na 

fase de crescimento. 

- Aguardar até à seca das infestantes (2 a 3 

semanas). 

- Retirar as infestantes secas e proceder à 

sementeira. 

 

Preparação da calda 

1) Deitar metade da água necessária no recipiente de 

preparação da calda. 

2) Juntar a quantidade de produto a utilizar. 

3) Completar o volume de água, agitando sempre. 

 

Caraterísticas 

 Rodeo está isento de classificação toxicológica, o 

que permite que seja utilizado em zonas não 

cultivadas de acesso público. 

 Rodeo deve ser aplicado sobre as infestantes 

vivazes quando estas se encontram em 

crescimento ativo, de preferência até à floração. 

 Rodeo deve ser aplicado sobre as infestantes 

anuais nas primeiras fases do seu 

desenvolvimento. 

 Não se deve aplicar Rodeo quando se prevê chuva 

nas 6 horas seguintes à aplicação. 

 Rodeo não deve ser misturado com outros 

produtos. 

 Rodeo não deve ser aplicado junto de árvores e 

arbustos que apresentem cor verde nos caules e 

troncos. 

 Evite a inalação e o contacto com a pele e com os 

olhos. 

 Após a utilização do produto as embalagens 

devem ser lavadas 3 vezes, inutilizadas e colocadas 

em local próprio para a sua recolha. 

 

 


