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FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:  

Pó polvilhável (DP) com 95% (p/p) de enxofre 

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO 

O ENXOFRE DIAMANTE® PALLARÉS é um fungicida que actua por libertação de vapores de enxofre, com acção preventiva 

e curativa, possuindo ainda uma acção secundária sobre as populações de ácaros e sobre a escoriose da videira.  

FINALIDADES 

É indicado para o controlo de oídios da videira, tomateiro e outras culturas hortícolas. 

 

 

CONDIÇÕES, DOSES E ÉPOCA DE APLICAÇÃO 

CULTURA DOENÇA ou PRAGA 
DOSE 

(kg/ha) 
ÉPOCA DE APLICAÇÃO 

Videira 

Oídio 

10 - 50 

Seguir as indicações do Serviço de Avisos.  
3 aplicações: cachos visíveis, floração/alimpa e bagos do tamanho do grão de 
ervilha. As doses poderão ser aumentadas de modo a permitir uma boa 
cobertura da planta, dependendo a dose do porte e vigor das cepas, estado 
fenológico e material de aplicação utilizado. Sempre que surjam focos de oídio, 
proceder a tratamentos localizados. Em protecção integrada, utilizar até 25-30 
kg/ha. 

Ácaros eriofídeos 
3 aplicações: cachos visíveis, floração/alimpa e bagos do tamanho do grão de 
ervilha. Em protecção integrada, utilizar até 25-30 kg/ha. 

Meloeiro 
Pepino 
Abóbora 
Ervilheira 
Tomateiro 

Oídio 
Iniciar as aplicações quando as plantas apresentem 3-5 folhas verdadeiras, e se 
necessário, repetir 2-3 semanas depois. 

Tomateiro Ácaros eriofídeos 
Iniciar as aplicações quando as plantas apresentem 3-5 folhas verdadeiras, e se 
necessário, repetir 2-3 semanas depois. 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

 Evitar fazer aplicações nas horas de maior calor. 

 Respeitar um intervalo de 3 semanas entre uma aplicação de calda oleosa e a deste produto.  

 Pode provocar sintomas de fitotoxicidade, em especial em cucurbitáceas (abóbora, pepino e melão).  

MODO DE APLICAÇÃO 
As doses referidas destinam-se a ser aplicadas em polvilhações com uma torpilha ou com qualquer aparelho adequado a 
este tipo de aplicação. 

 

 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS  

 Ficha de segurança fornecida a pedido.  

 Usar luvas/vestuário de protecção e equipamento de protecção facial  

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
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 Evitar respirar as poeiras. 

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

 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem (Não limpar o equipamento de aplicação perto 

de águas de superfície/Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e 

estradas). 

 Tratamento de emergência - Em caso de ingestão consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem 

ou o rótulo. 

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

INTERVALO DE SEGURANÇA 

INTERVALO DE SEGURANÇA: Não aplicável 

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO 

Isento. 

AUTORIZAÇÃO DE VENDA 

Autorização provisória de venda n.º 2212, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária) 

EMBALAGENS 

25Kg. 

MODOS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 O ENXOFRE DIAMANTE® PALLARÉS pode ser usado em Modo de Produção Biológico (MPB), em 

conformidade com o Anexo II do Regulamento (CE) nº 889/2008, de 05 de Setembro, que estabelece as 

normas de execução do Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho, relativo à produção biológica e à 

rotulagem dos produtos biológicos, no que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo. 

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA: 

 

 
 

Azufrera y Fertilizantes Pallarés, S.A.  
P.I. Constantí, Avda Europa 1-7  
43120 Constantí (Tarragona), ESPANHA  
Tel.: +34 977 524 650  

DISTRIBUÍDO POR: 

 

 
Genyen – Grow and Protect, S.A. 
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda 
1349-017 Lisboa 

 

 

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito 

pelas condições de aplicação nele expressas. 


