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MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS 
Grânulos dispersíveis em água (WG) contendo 80% (p/p) de enxofre 

Autorização provisória de venda n.º 3859 concedida pela DGAV 

FUNGICIDA À BASE DE ENXOFRE 
MODO DE ACÇÃO 

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS é um fungicida à base de enxofre, com acção preventiva, erradicante e 
curativa, indicado no controlo do oídio e pedrados de várias culturas.  

O enxofre elementar (S) é parcialmente assimilado pelas folhas, ficando assim protegido da chuva. Outra parte 

vai lentamente sofrendo um processo de oxidação, influenciado pela temperatura e humidade relativa do ar, 

formando um gás, o anidrido sulfuroso (SO2). Este gás impede a respiração e a multiplicação celular do fungo, 

provocando a sua morte. 

A persistência biológica do MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS é de 5 a 10 dias. 

Para além de fungicida, o MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS apresenta também actividade acaricida secundária, 
combatendo nomeadamente ácaros eriofídeos (finalidade não homologada). 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Deve aplicar-se de acordo com os Serviços de Avisos. Na sua falta realizar os tratamentos nas condições 

indicadas no quadro. Não aplicar nas horas de maior calor. 

Cultura Doença Concentração Recomendações 

Ervilheira 

Oídio 

150-200 g/hl 
Iniciar as aplicações quando as plantas apresentam 3-5 folhas 
definitivas. Repetir a intervalos de 2-3 semanas até que as 

condições deixem de ser favoráveis ao oídio. 

Meloeiro 300-350 g/hl 

Tomateiro 200-400 g/hl 

Macieira 350 g/hl 
Realizar aplicações ao abrolhamento. Repetir com 7-10 dias de 
intervalo ou, nos pomares muito atacados, de 5 em 5 dias até ao 

fim do crescimento dos rebentos. 

Macieira e 
pereira 

Pedrado 

600-700 g/hl  
Iniciar as aplicações ao aparecimento da ponta verde das folhas e 
repetir no estado de botão branco ou rosa usando concentrações 

mais altas (600-700 g/hl). 

400 g/hl 

Os tratamentos durante a floração só serão efectuados em 
cultivares em que esta se prolongue por largo período de tempo 

ou perante condições climáticas favoráveis à evolução da doença. 
Repetir à queda das pétalas, ao vingamento do fruto e com 

intervalos de 10-12 dias se as condições climáticas favorecerem 
a doença, usando a concentração mais baixa (400g/hl). 

Morangueiro 

Oídio 

200 g/hl 

Efectuar as aplicações antes da floração e após a colheita dos 

frutos, quando existam sintomas. Repetir a intervalos de 10-14 
dias até que as condições deixem de ser favoráveis ao oídio. 

Pepino 200-300 g/hl 
Iniciar as aplicações quando as plantas apresentam 3-5 folhas 
definitivas. Repetir a intervalos de 2-3 semanas até que as 

condições deixem de ser favoráveis ao oídio. 

Pessegueiro e 
damasqueiro 

200-400 g/hl 
Iniciar os tratamentos após a floração usando a concentração 
mais elevada. Repetir as aplicações com intervalos de 10-15 dias 

utilizando a concentração mais baixa. 

Videira 

Oídio 400-1250 g/hl 

Realizar os tratamentos de acordo com o Sistema de Avisos. Na 
sua ausência, efectuar o primeiro tratamento no estado 7-8 

folhas e os seguintes se as condições climáticas favorecerem o 
desenvolvimento da doença. 

Escoriose 400-500 g/hl 

Realizar o 1° tratamento quando os gomos apresentam a ponta 
verde e os mais adiantados têm 1-2 cm de comprimento. Realizar 

o 2° tratamento quando os rebentos tenham um comprimento 
que não ultrapasse os 5 cm. 
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VOLUME DE CALDA 

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico 

pretendido. Calcular o volume de calda gasto por hectare em função do débito (L/min), da velocidade e da 
largura de trabalho. 

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas, aplicar a calda à concentração indicada. No pleno 

desenvolvimento vegetativo, a quantidade de produto deve ser proporcional ao volume de água distribuído por 

hectare pelo pulverizador, de forma a não exceder as doses. Para calcular a dose, multiplicar por 10 a 

concentração indicada. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de 

aplicação. 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a 
utilizar e completar o volume de água, agitando sempre. 

INTERVALO DE SEGURANÇA 

Não tem. 

LIMITE MÁXIMO DE RESÍDUOS (LMR) 

A utilização deste produto pode dar origem a resíduos nos produtos agrícolas. O respectivo Limite Máximo de 

Resíduos (LMR), permitido por lei, para cada cultura/substância activa pode ser consultado na Base de Dados 

da Comissão Europeia em: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 

PROTECÇÃO INTEGRADA E MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO 

  

Aconselhado em Modo de Produção Biológico. 

Cumpridos os princípios gerais da Protecção Integrada pelos utilizadores profissionais, 

todos os produtos fitofarmacêuticos autorizados em Portugal, para o combate aos 

inimigos das culturas são passíveis de ser utilizados em Protecção Integrada. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

O MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS pode provocar fitotoxicidade, sendo o risco maior com temperaturas 

superiores a 30ºC, com as doses mais elevadas e em plantas sensíveis ao enxofre, como por exemplo em 

pereiras das cultivares “Anjou” e “Comice”, em macieiras das cultivares “Golden Delicious” e “Jonathan”, em 

cucurbitáceas (melão e pepino) e em damasqueiros. No caso da videira, o uso do produto na concentração mais 
elevada pode, eventualmente dar origem à ocorrência de fitotoxicidade. 

Não usar em fruta destinada a transformação industrial (pomóideas e prunóideas). 

O MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS não deve ser misturado com caldas oleosas e deve respeitar-se um intervalo 
de 3 semanas entre a aplicação de caldas oleosas e aplicação deste produto. 

Durante a armazenagem, manter o produto na embalagem original, em lugar fresco, seco e bem ventilado. 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

Ficha de segurança fornecida a pedido. 

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

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

 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. 

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTAL 

Isento. 

EMBALAGENS 

Embalagens de 400g, 5Kg e 25Kg. 

 

 

 

 

 

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS é um produto de CEREXAGRI, S.A.S. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

