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SunProtect 
PROTEGE AS CULTURAS DA RADIAÇÃO SOLAR, DAS ALTAS TEMPERATURAS 

E COMBATE A PRESENÇA DE ALGUMAS PRAGAS 
COMPOSIÇÃO 

Pó molhável (WP) com 99,0% (p/p) de caulino 

MODO DE ACÇÃO 

SunProtect é um produto natural à base de caulino (silicato hidratado de alumínio). O caulino (ou caulinite) é um 

mineral argiloso de cor branca que, após a sua aplicação, forma uma película esbranquiçada de partículas finas 

que protege as culturas contra as radiações ultravioletas e infravermelhas do sol, arrefecendo as plantas e 

permitindo um aumento da sua capacidade fotossintética. Isto provoca uma melhoria no vigor e no potencial 

produtivo das plantas (peso dos frutos e rendimento). Esta película branca também combate a actividade de 

insectos nas suas posturas de ovos e alimentação. 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

SunProtect deve ser aplicado de forma preventiva, antes da ocorrência de condições de “stress”.  

Normalmente, a primeira aplicação deve ser efectuada em finais de Maio ou princípio de Junho. A aplicação deve 

efectuar-se com a folhagem seca, caso contrário pode obter-se uma cobertura fraca e má aderência do produto. 

Dependendo das condições climatéricas e da qualidade e intensidade da película que permaneça nas árvores, 

deve realizar-se uma segunda aplicação passados 30 dias, podendo este prazo ser aumentado ou reduzido em 

função das previsões meteorológicas.  

No que toca à protecção contra pragas, aplicar preventivamente antes do aparecimento da praga, para que a 

camada de partículas formada actue como barreira protectora, dificultando a postura de ovos. Reaplicar, quando 

a camada de argila perder o aspecto esbranquiçado. 

DOSES DE APLICAÇÃO 

Culturas Concentração / Dose 

Ameixoeira, amendoeira, bananeira, citrinos, damasqueiro, macieira, 

nogueira, oliveira, pereira, pessegueiro, videira, melancia, melão, tomate, 

pimento, morangueiro e plantas de viveiro. 

25–50 Kg / 1000 litros / ha 

Realizar duas aplicações cruzadas de SunProtect para garantir uma boa cobertura da cultura. A segunda 

aplicação deve ser efectuada somente após a secagem da primeira aplicação, percorrendo a parcela em sentido 

contrário ao da primeira passagem. 

Para aplicações posteriores de manutenção da capa protectora, deve usar-se uma dosagem de 30 Kg / 1000 

litros / ha.  

É conveniente realizar a aplicação a uma velocidade de 3-4 km/h para criar uma camada o mais uniforme 

possível.  

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Numa vasilha, juntar a quantidade de 

produto a utilizar com um pouco de água e agitar continuamente até obter uma pasta homogénea e sem grumos. 

Deitar esta pasta no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre. Evitar deixar a calda em repouso. 

INTERVALO DE SEGURANÇA 

Não existe intervalo de segurança. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 Não aplicar SunProtect sobre frutos que não possam ser lavados, escovados e encerados com facilidade após 

a colheita. 

 Os vestígios de SunProtect que possam permanecer sobre os frutos tratados após a colheita, não afectam a 

qualidade dos mesmos. 
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COMPATIBILIDADES 

SunProtect é compatível com a maioria dos produtos utilizados nas culturas recomendadas. Em caso de dúvida, 

realizar um teste prévio de compatibilidade. 

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

Manter fora do alcance das crianças.  

Ler o rótulo antes da utilização.  

Evitar respirar as poeiras. 

Usar protecção ocular/protecção facial. 

Em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória. 

Se entrar em contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água. 

Armazenar em local seco. 

Eliminar o conteúdo/embalagem num local adequado à sua recolha. 

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA, ECOTOXICOLÓGICA E AMBIENTAL 

Isento. 

EMBALAGENS 

Embalagem de 20 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


