
 
FICHA TÉCNICA 

 

 

Prosper 



 

 
Fungicida indicado no combate ao oídio da videira 

 

 

Formulação/Composição 

Concentrado para emulsão (EC) com 500 g/L ou 50% (p/p) de espiroxamina 

 

 

O Prosper é um fungicida sistémico à base de espiroxamina, que é uma morfolina da 
família das espiroquetalaminas e actua como inibidor da biossíntese do ergosterol (IBE de 
classe II). Possui actividade preventiva e curativa e actua sobre o oídio da videira. 
 

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

Oídio da videira (Erysiphe necator): A dose de emprego é de 0,6 L de Prosper/ha.  
Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua 

ausência utilizar o Prosper desde a fase de cachos visiveis até ao pintor. 
O produto confere protecção por períodos de 10-12 dias, devendo utilizar-se o mais curto 
em condições de maior pressão da doença. 
 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 aplicações com 

Prosper ou outro IBE de classe II. Alternar o seu uso com fungicidas com outro modo de 
ação. 

O Prosper não deverá  ser aplicado nos locais onde se comecem a verificar quebras de 
eficácia do produto após aplicações repetidas deste ou de outros produtos com o mesmo 
modo de acção (IBE’s de classe II). 
 
MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 
No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a 

quantidade de Prosper a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de 
acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho 
(distância entre linhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda. A 
quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, 
respeitando a dose indicada. 

Volume de calda recomendado: 300-1000 L/ha. 
 

 



  
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 
Nocivo por ingestão ou inalação. 
Provoca irritação cutânea. 
Pode provocar uma reação alérgica cutânea. 
Provoca lesões oculares graves. 
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
Ficha de segurança fornecida a pedido. 
 
              
  
  
 
                                                                                                         Perigo 
 
Evitar respirar a nuvem de pulverização. 
Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
Usar luvas de proteção,vestuário de proteção,proteção ocular e proteção facial.  
SE ENTRAR EM CONTATO 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. 
Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. 
Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. 
Armazenar em local fechado à chave. 
Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.  
Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas até à secagem do 
pulverizado. 
Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objectos contaminados, tendo 
cuidado especial em lavar as luvas por dentro. 
Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 15 
metros em relação às águas de superfície. 
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. 
Intervalo de segurança: 14 dias em videira de uvas de mesa e 35 dias em videira de uvas 
para vinificação.  
 
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos.    
Telef.: 808 250 143. 

 

FT: 20616 
 
 

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura 

atenta do rótulo da embalagem. 
 
 


