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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

LEGADO 25 SC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

 
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Έχει 
και διελασματική κίνηση.  
Τρόπος δράσης: αναστολή της μιτοχονδριακής αναπνοής, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση 
της βλάστησης και παραγωγής σπορίων και την αναστολή ανάπτυξης μυκηλίου του μύκητα. 
 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Συμπυκνωμένο εναιώρημα ( SC) με 25 % β/o δραστική ουσία Azoxystrobin και 
76,6 % β/β βοηθητικές ουσίες. 
 

Kάτοχος της έγκρισης: AFRASA S.A.  Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

  
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Τομάτα (θερμοκηπίου): Εναντίον του Ωιδίου (Leveillula taurica) με δοσολογία 80 κ.εκ. 
σκευάσματος / στρέμμα. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την 
έναρξη της άνθησης. 
Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (θερμοκηπίου): Εναντίον του Ωιδίου (Sphaerotheca 
fuliginea) με δοσολογία 80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των 
πρώτων συμπτωμάτων, από την έναρξη της άνθησης. 
Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (θερμοκηπίου): Εναντίον του Ωιδίου (Sphaerotheca fuliginea) με 
δοσολογία 80 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων, από την έναρξη της άνθησης. 
Ρύζι: Εναντίον της Πυρικουλάριας (Pyricularia oryzae), της Ελμινθοσπορίωσης 
(Helminthosporium Sp.) με δοσολογία 100 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. Μία εφαρμογή από 
το στάδιο φουσκώματος του κολεού – μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος 
Χρήσεις ήσσονος σημασίας 
Μελιτζάνα (θερμοκηπίου): Εναντίον του Ωιδίου (Leveillula taurica) με δοσολογία 80 κ.εκ. 
σκευάσματος / στρέμμα. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την 
έναρξη της άνθησης. 
 

 

ΌΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ (ΛΙΤΡΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ): 

 

Τομάτα (θερμοκηπίου): 50-100. Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (θερμοκηπίου): 50-100. 

Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (θερμοκηπίου): 50-100. Ρύζι: 20-40. Μελιτζάνα 
(θερμοκηπίου): 50-100. 
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ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ. ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:  
Τομάτα (θερμοκηπίου): 2 / 10. Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (θερμοκηπίου): 3/ 10 

Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (θερμοκηπίου): 3/ 10. Ρύζι: 1. Μελιτζάνα (θερμοκηπίου): 
2 / 10. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Στο ρύζι, η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε χωράφια που δεν είναι πλημμυρισμένα. 
2. «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της Μελιτζάνας (Θ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για 
την εν λόγω χρήση ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν 
την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος». 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασµοί καλύψεως φυλλώµατος. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε καλά την φιάλη 
και προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο ψεκαστικό υγρό αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

 

 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
1. Να μην εφαρμόζεται σε νεαρά φυτά τομάτας πριν περάσουν 3 εβδομάδες από τη μεταφύτευση 
ή 5 εβδομάδες από τη σπορά.  
2. Nα μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη, όταν επικρατούν συνθήκες 
υπερβολικά υψηλής σχετικής υγρασίας (>90%) ή/και υψηλών θερμοκρασιών (>30ο C).  
3. To σκεύασμα είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει πιθανότητα το 
ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.  
4. Να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή τα ψεκαστικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την 
εφαρμογή του σκευάσματος πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: - 

 

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ:  
Τομάτα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Μελιτζάνα, Κολοκύθα 
(θερμοκηπίου): 3 ημέρες. Ρύζι: 28 ημέρες. 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό (σε 
θερμοκρασίες μεταξύ 5 °C και 30°C) και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια. 

  

 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
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Μην εισέρχεσθε στην περιοχή που έγινε εφαρμογή του σκευάσματος πριν το ψεκαστικό υγρό 
στεγνώσει στα φύλλα (24 ώρες). 
 

Τηρείτε το μέγιστο αριθμό εφαρμογών (1-3 ανάλογα την καλλιέργεια) ανά καλλιεργητική περίοδο. 
Αποφεύγετε τις συνεχόμενες εφαρμογές του σκευάσματος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Να 
γίνεται εναλλαγή ψεκασμών, με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Οι εναλλαγές να 
συνεχίζονται και στις καλλιέργειες που ακολουθούν 

 

 

 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ :  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 


