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SOLFOXIDANTE  –  Fungicida/Acaricida 
Ficha Técnica 

 
 

FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO: 

Pó polvilhável (DP) com 80% (p/p) de enxofre (800 g/kg) 

Contém permanganato de potássio 

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO 

O SOLFOXIDANTE é um fungicida/acaricida inorgânico à base de enxofre, cuja eficácia no controlo do oídio se encontra 

há muito comprovada. O SOLFOXIDANTE. Apresenta acção preventiva e curativa que actua essencialmente através da 

libertação de vapores. 

Produto formulado à base de enxofre que contém permanganato de potássio como coformulante. Oferece uma excelente 

prevenção contra oídio devido ao enxofre e um efeito erradicante e curativo de fungos fitopatogénicos devido à acção 

oxidante sobre a folha. 

FINALIDADES 

A sua utilização está indicada para o controlo do oídio e ácaros em diversas culturas.  

 

 

CONDIÇÕES, DOSES E ÉPOCA DE APLICAÇÃO 

CULTURA INIMIGO 
DOSE 

(kg/ha) 
Nº DE 

APLICAÇÕES 
INTERVALO ENTRE 

APLICAÇÕES 
ÉPOCA DE APLICAÇÃO 

Videira 
Oídio 

Ácaros* 
20-30 4 10 

Aplicar em função do estado de 
desenvolvimento da vegetação e da 

intensidade do ataque: aplicar desde o estado 
(BBCH15-18) até 5 dias antes da colheita. 

Tomateiro 
Oídio 

Ácaros* 
20-30 3 5 

Aplicar em função do estado de 
desenvolvimento da vegetação e da 

intensidade do ataque. 

Melancia 
Oídio 

Ácaros* 
20-30 3 5 

Aplicar em função do estado de 
desenvolvimento da vegetação e da 

intensidade do ataque. 

Meloeiro 
Oídio 

Ácaros* 
20-30 3 5 

Aplicar em função do estado de 
desenvolvimento da vegetação e da 

intensidade do ataque. 

Ornamentais 
Oídio 

Ácaros* 
20 3 7 

Aplicar em função do estado de 
desenvolvimento da vegetação e da 

intensidade do ataque. 

*ÁCAROS 
- Videira: Aceira spp., Brevipalpus spp., Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis, Erinose, Eotetranychus lewisi, 

Eriophyes vitis, Panonychus ulmi, Tetranychus spp., Tetranychus urticae, Tetranychus viennensis.  
- Tomateiro: Aceira spp., Aculops lycopersici, Eriophyes spp., Phyllocoptruta oleivora, Tetranychus ludeni, 

Tetranychus spp., Tetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus.   
- Melancia e Meloeiro: Aculops lycopersici, Panonychus ulmi, Tetranychus ludeni, Tetranychus spp., 

Tetranychus urticae. 
- Ornamentais: Aculops lycopersici, Brevipalpus spp., Panonychus ulmi, Tetranychus spp., Tetranychus 

telarius, Tetranychus urticae. 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

 Aplique o produto em pó. 

 Evitar usar nas horas de maior calor. 

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 
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 Não aplicar óleos minerais durante os 21 dias anteriores ou posteriores à aplicação de enxofre. 

 Aplique especialmente em áreas onde, devido a baixas temperaturas, é conveniente reforçar a acção do 

enxofre. 

 Não aplique em colheitas cujos frutos são destinados à conservação. 

 Para uso profissional, em culturas ao ar livre, aplique o produto por pulverização normal com tractor. 

 Uso reservado para agricultores e aplicadores profissionais em locais não destinados ao público em geral 

(culturas agrícolas, plantações agrícolas). 

 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares  

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. 

 H318: Provoca lesões oculares graves.  

 H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 P261: Evitar respirar as poeiras. 

 P280: Usar luvas de protecção, vestuário de protecção, protecção ocular, protecção facial. 

 P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água 

durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.  

 P273: Evitar a libertação para o ambiente.  

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

 P391: Recolher o produto derramado. 

 P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos sobre resíduos perigosos. 

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, TELEF.: 800 250 250 

INTERVALO DE SEGURANÇA 

INTERVALO DE SEGURANÇA: Não aplicável 

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 

 

 

 

PERIGO 
 

AUTORIZAÇÃO DE VENDA 

Autorização de venda n.º 1423, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária) 

EMBALAGENS 

25Kg. 

MODOS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 O SOLFOXIDANTE é permitido em programas de Protecção Integrada (PI) para as finalidades 

aprovadas, de acordo com as condições constantes do rótulo. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
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 O SOLFOXIDANTE 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, Lda.  
INOVISA, Polo I  
Tapada da Ajuda  
1349-017 Lisboa, Portugal  
Tel.: +351 211 581 669  

www.genyen.pt  

 

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

respeito pelas condições de aplicação nele expressas. 


