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Régua, 11 de Abril de 2011

ENXOFRE AO PÂMPANO

Importante:

Aconselhamos os Srs. Viticultores a
efectuarem uma aplicação de enxofre quando
as videiras apresentarem pâmpanos com
cerca de 20 a 30 cm.
Este tratamento destina-se a proteger a
videira contra o oídio e outras doenças, bem
como, aproveitando o efeito repulsivo do
enxofre, prevenir o aparecimento de algumas
pragas.

 Recomendamos que não sejam aplicadas
doses excessivas de enxofre. Nesta fase, a dose
de referência é de 20 a 25 kg/ha de enxofre em
pó e de 8 a 10 kg/ha de enxofre molhável.
 O enxofre em pó deverá ser aplicado com
polvilhador ou torpilha, para que o produto
fique depositado sob a forma de uma fina
camada à superfície das folhas da videira,
evitando a sua escorrência para o solo. As
aplicações de enxofre em pó devem ser
realizadas com a folhagem seca para evitar
problemas de fitotoxidade (queima).

Atenção Sr. Viticultor:
O enxofre em pó deve ser aplicado com polvilhador ou torpilha. A utilização do “saco” para
aplicar enxofre conduz a um gasto exagerado de produto que é nefasto para o solo (aumento da
acidez), para o ambiente e para a “bolsa” do agricultor.
Evite o desperdício! Não aplique enxofre com “saco”!

ATENÇÃO Sr. Agricultor!
Dada a obrigatoriedade de formação específica no âmbito da aplicação de produtos fitofarmacêuticos para
todos ao agricultores e aplicadores profissionais, informa-se que deverão inscrever-se junto das entidades,
reconhecidas pela DRAPN, que estão a promover esta formação. Para mais informação, contactar:
Eng. Teotónio Castro, Tel.: 259300600 - Vila Real
e-mail: TeotonioCastro@drapn.min-agricultura.pt
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