
 

FICHA TÉCNICA 
 

AZUFEGA OXIDANTE 

 
 

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

ACARICIDA/FUNGICIDA DE CONTATO 
 

 
 
 

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL 
 
 

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA 
O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE 

UTILIZAÇÃO 
 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS  

 

Este produto pode ser usado em Modo de Produção Biológico 

 
AUTORIZAÇÃO DE VENDA N.º 1540 CONCEDIDA PELA DGAV 

 
 

                     

Contém: 100g, 200g, 250g ,500 g e 1 kg, 5Kg, 10Kg, 25Kg, 250Kg e 500 Kg 

 N.º DE LOTE E DATA DE PRODUÇÃO: VER NA EMBALAGEM 

 

Titular da autorização de venda: 
 
PRODUCTOS A.J.F., S.L. 
Ctra. Utrera a Campillo – km. 41,8   
41530 morón de la Frontera, Sevilha  
Espanha    
Telefone: (+34) 954 850 323 
              (+34) 955 853 211  

Distribuído por: 

 

Servagronis, Lda 
Av. do Atlântico, nº 16, 14º piso 
Escritório 8 
1990-019 Lisboa 
Tlm +351 919 804 474 



 
 

INDICAÇÕES RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES 
BIOLÓGICAS) 

 
O AZUFEGA OXIDANTE é um fungicida e acaricida inorgânico, de superfície, com atividade 
preventiva e curativa, para utilização profissional em tomateiro, videira, meloeiro, melancia e 
arbustos ornamentais, que atua por contacto e por libertação de vapores de enxofre. Inibe 
vários processos metabólicos, atuando em diversas enzimas. Eficaz no controlo do oídio devido 
à sua atividade preventiva e curativa, sendo ativo tanto no tratamento do micélio quanto dos 
esporos. Possui atividade acaricida de contacto e fumigação.  
 
 
UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

 
Cultura Época de aplicação Dose 

(Kg/ha) 
Praga Condições de aplicação 

 

Meloeiro 
Aplicar em qualquer 

momento do ciclo cultural. 
 

20 – 30 
kg/ha 

Oídio: Sphaerotheca 
fuliginea e   Erysiphe 

cichoracearum; 

Realizar no máximo 3 aplicações 
por ciclo cultural, com intervalos 

de 5 a 10 dias. 

Ácaros: Tetranychus 
cinnabarinus e 

Tetranychus ludeni. 

Realizar no máximo 3 aplicações 
por ciclo cultural, com intervalos 

de 5 dias. 

Melancia 
Aplicar em qualquer 

momento do ciclo cultural. 
 

20 – 30 
Kg/ha 

Oídio: Erysiphe 
cichoracearum; 

Realizar no máximo 3 aplicações 
por ciclo cultural, com intervalos 

de 5 a 10 dias. 
Ácaros: 

Tetranychus ludeni. 
 

Realizar no máximo 3 aplicações 
por ciclo cultural, com intervalos 

de 5 dias. 

Tomateiro 
Aplicar em qualquer 

momento do ciclo cultural. 
 

20 – 30 
kg/ha 

Oídio: Leveillula 
taurica; 

Realizar no máximo 3 aplicações 
por ciclo cultural, com intervalos 

de 5 a 10 dias. 

Ácaros: Aculops 
lycopersici, 
Tetranychus 
cinnabarinus, 

Tetranychus ludeni, 
Tetranychus turkestani 

e 
Tetranychus evansi 

Realizar no máximo 3 aplicações 
por ciclo cultural, com intervalos 

de 5 dias. 

Videira Aplicar desde a 5ª a 8ª 
folha despegada (BBCH 
15/18) até à colheita 
(BBCH 90). tendo em 

conta que só se deverá 
fazer uma das aplicações 
desde o desenvolvimento 
das folhas (BBCH 15/18) 
até ao aparecimento da 

floração (BBCH 50). 
 
 

20 – 30 
Kg/ha 

Oídio: Uncinula 
necator; 

Realizar no máximo 4 aplicações 
por ciclo cultural, com intervalos 

10 dias. 

Ácaros: Panonychus 
ulmi, Tetranychus 

cinnabarinus, 
Tetranychus ludeni, 

Tetranychus turkestani 
e Tetranychus urticae 

 



 
Arbustos 

ornamentais 
Aplicar em qualquer 

momento do ciclo cultural. 
 20 kg/ha 

Oídio: Sphaerotheca 
pannosa; 

 
 

Realizar no máximo 3 aplicações 
por ciclo cultural, com intervalos 

de 7 a 10 dias. 

 

Ácaros: Tetranychus 
cinnabarinus, 

Tetranychus ludeni, 
Tetranychus turkestani 
e Tetranychus urticae. 

 

Realizar no máximo 3 aplicações 
por ciclo cultural, com intervalos 

de 7 dias. 

 
 
PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS:  
 

 Para evitar problemas de resistência, alternar com acaricidas com outro modo de ação. 
 Para proteger os mamíferos ruminantes, não aplicar em solos perto de áreas onde os 

estes pastem.  

 
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 
 

 Não efetuar o tratamento a altas temperaturas; 
 Não aplicar óleos minerais durante os 21 dias anteriores ou posteriores à aplicação de 

enxofre; 
 Não aplicar em culturas cujos frutos estão destinados ao processamento para conserva; 
 Não misturar o AZUFEGA OXIDANTE com outros produtos. 

 
                                                                                                                                                           
MODO DE APLICAÇÃO:  
 
Aplicar o produto em pó, por pulverização com o auxílio de uma torpilha ou outro aparelho 
adequado a este tipo de aplicação. 

 
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 

 
 
 
 
PERIGO 
 
H318: Provoca lesões oculares graves. 
H411: Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos duradores. 
P261: Evitar respirar poeiras.  
P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
P280: Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular, proteção 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. 
Continuar a enxaguar. 
P391: Recolher o produto derramado. 
P501a: Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 
EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido. 
SP1:  Não poluir 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. 
SPe3: Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 
metros em relação às águas de superfície. 
SPe3: Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 10 
metros para videiras, tomateiros e plantas ornamentais com altura > 50 cm, e 5 metros para 
meloeiros, melancia e plantas ornamentais com altura < 50cm em relação às zonas não 
cultivadas. 
Spe8: Perigoso para as abelhas. Não utilizar este produto durante o período de presença das 
abelhas nos campos. 
SPoPT2: Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar, luvas, camisa 
me manhas compridas, calças, meias e botas. 
SPoPT4: O aplicador deverá usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção facial e 
proteção ocular durante o carregamento do pó e aplicação do produto. 
SPoPT6: Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em 
lavar as luvas por dentro. 
          
ARMAZEENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares. 
 
 
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 800 
250 250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente 
esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, 
sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma 
autorizado. Embalagens com capacidade/peso inferior a 25kg. 
 
A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente 
esgotada do seu conteúdo e entregue num ponto de retoma autorizado, 
ou em alternativa solicitar a recolha pelo fornecedor. Embalagens com 
capacidade/peso superior a 250 Kg. 

  

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores 
que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características 
previstas na Lei. 
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