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LEGADO® 
Suspensão concentrada (SC) contendo 250 g/L ou 23% (p/p) de azoxistrobina 

Autorização de Venda nº 1094 concedida pela DGAV 

FUNGICIDA DE LARGO ESPECTRO 
MODO DE ACÇÃO 

LEGADO é um fungicida à base em azoxistrobina, pertencente à familia das estrobilurinas e ao grupo dos QoI, que 

inibem a respiração mitocondrial ao nível do Complexo III (citocromo bc1). 

LEGADO é um fungicida de largo espectro, penetrante com mobilidade translaminar e difusão lateral, 

assegurando a protecção de toda a planta. Possui actividade curativa e anti-esporulante, mas é essencialmente 

preventivo. A sua persistência biológica é de 10 dias. A sua eficácia não é afectada se chover duas horas após 

aplicação. Voltar a tratar apenas se chover antes de a calda secar. 

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO  

Cultura Doença 
Concentração 

/Dose 

Volume de 

Calda (L/ha) 
Recomendações 

Meloeiro, 

melancia, 

pepino, pepino 

para conserva, 

courgette e 

abóbora 
 

(estufa) 

Oídio 
(Sphaerotheca fuliginea, 

Erysiphe cichoracearum) 
80 mL/hl 500 - 1000 

Aplicar preventivamente ao aparecimento 

dos primeiros sintomas da doença. 

Prosseguir os tratamentos enquanto as 

condições climáticas decorrerem 

favoráveis à doença. O produto possui uma 

persistência de acção de 10 dias. Realizar 

no máximo 3 aplicações por campanha, 

com este ou outro produto com o mesmo 

modo de acção (QoI). 

Tomateiro 
 

(estufa) 

Oídio 
(Leveillula taurica) 

100 mL/hl 500 - 1000 

Aplicar preventivamente ao aparecimento 

dos primeiros sintomas. O produto possui 

uma persistência de acção de 10 a 12 

dias. Realizar no máximo 1 aplicação por 

ciclo cultural, com este ou outro produto 

com o mesmo modo de acção (QoI).  

Trigo 

Oídio 
(Erysiphe graminis) 

Ferrugem amarela 
(Puccinia striiformis) 

Ferrugem castanha 
(Puccinia recondita) 

Septoriose 
(Parastagonospora nodorum, 

Mycosphaerella graminicola)  
0,8 - 1,0 L/ha 200 - 400 

As aplicações devem ser efectuadas após o 

aparecimento das doenças de forma a 

manter sãs as 2 folhas superiores. 

Realizar no máximo 1 aplicação por ciclo 

cultural e no conjunto das doenças, com 

este ou outro produto com o mesmo modo 

de acção (QoI). 

Cevada 

Oídio 
(Erysiphe graminis) 

Ferrugem castanha 
(Puccinia hordei) 

Helmintosporiose 
(Pyrenophora graminea) 

Arroz 

Piriculariose 
(Magnaporthe grisea) 

Helmintosporiose 
(Cochliobolus miyabeanus) 

0,8 - 1,0 L/ha 200 - 400 

No combate à piriculariose aplicar antes da 

emergência das primeiras panículas; no 

combate à helmintosporiose aplicar após o 

aparecimento dos primeiros sintomas. 

Realizar no máximo 1 aplicação por ciclo 

cultural e no conjunto das doenças, com 

este ou outro produto com o mesmo modo 

de acção (QoI). 

INTERVALO DE SEGURANÇA 

3 dias em meloeiro, melancia, pepino, pepino para conserva, courgette e abóbora (estufa); 3 dias em tomateiro 

(estufa); 35 dias em cevada e trigo; 28 dias em arroz.  
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PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

Para evitar o desenvolvimento de resistências, o número máximo de tratamentos com este produto e/ou outro 

contendo QoI, por ano ou ciclo cultural, no conjunto das doenças visadas é de: 3 tratamentos em meloeiro, 

melancia, pepino, curgete e abóbora e 1 tratamento em tomateiro, trigo, cevada e arroz. Alternar o uso deste 

produto com fungicidas de diferente modo de acção. 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o 

produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume 

de água pretendido, assegurando agitação contínua. 

MODO DE APLICAÇÃO 

Calibrar correctamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do 

pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na 

uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área 

de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas 

aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto 

proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose. 

Volume de calda a utilizar: 500 a 1000 L/ha nas cucurbitáceas e tomateiro; 200 a 400 L/ha nos cereais. 

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 

 

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. 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

• Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. ATENÇÃO 

• Manter fora do alcance das crianças 

• Ler o rótulo antes da utilização.  

• Evitar respirar a nuvem de pulverização.  

• Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.  

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

• Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.  

• Contém 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.  

• Ficha de segurança fornecida a pedido. 

• Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de 

utilização. 

• Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.  

 

• Para protecção dos organismos aquáticos respeitar uma zona não pulverizada com cobertura vegetal, em 

relação às águas de superfície de 20 metros para trigo e cevada e de 10 metros em tomateiro e cucurbitáceas 

(estufa).  

• Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção. 

• Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar: camisa de mangas compridas, calças, 

meias e sapatos. 

• O aplicador deverá usar luvas durante a preparação da calda, aplicação do produto e contacto com 

superfícies contaminadas.  

• Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do 

pulverizado.  

• Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas tendo cuidado especial em lavá-las por dentro. 
Em caso de intoxicação, contactar o Centro de informação Antivenenos. Telef: 808 250 143. 

EMBALAGENS 

Embalagens de 1 L e 5 L. 
 

LEGADO® é um produto de Industrias AFRASA S.A. Distribuído por Epagro – Serviços agrícolas, Lda. 

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

