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FORMULAÇÃO /COMPOSIÇÃO 
 

 Composição: Emulsão óleo em água (EW) com 200g/L ou 19,8% (p/p) de tebuconazol 

 Grupo químico: triazóis  
 

CARATERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO 

 

GANDY® é um fungicida da família dos triazóis, inibidor da biossíntese de esteróis, que 

actua na demetilação (DMI) com actividade preventiva e curativa. Os melhores resultados 

são obtidos com estratégias preventivas, evitando a entrada da doença e os 

consequentes estragos. 

O GANDY® segue uma migração lenta e regular no interior das plantas distribuindo-se 

por toda a planta e acumulando-se ligeiramente nos meristemas terminais, permitindo 

uma boa persistência de acção e protecção dos novos tecidos. 

Após a aplicação o GANDY® é rapidamente absorvido pelas folhas, proporcionando 

resistência à lavagem. 

GANDY® está indicado para o tratamento de Oídio da Videira, Pedrado e Oídio da 

Macieira, Pedrado e Estenfiliose da Pereira, Olho de Pavão em Oliveiras e diversas 

doenças dos Cereais. 

 

FINALIDADES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

O GANDY®
 deve ser aplicado nas seguintes doses e condições: 

 

CULTURA PROBLEMA 
CONC. 
mL/hL 

DOSE  

L/ha 

RECOMENDAÇÕES 

DE APLICAÇÃO 

IS 
(dias) 

Trigo 

Ferrugem amarela 
(Puccinia  striiformis) 

Ferrugem castanha  
(Puccinia recôndita) 

Oídio  
(Erysiphe graminis) 

Septoriose  

(Septoria nodorum, S tritici) 

 1,25 

As aplicações devem ser efectuadas ao 
aparecimento da doença, de modo a manter 
sãs as duas folhas superiores. Em anos muito 
favoráveis ao desenvolvimento da doença 
efectuar 2 tratamentos com intervalos não 
superiores a 3 semanas, entre o princípio do 
encanamento e o espigamento. 

Em tratamentos localizados empregar uma 
concentração de 250 ml/hl quando se usem 
400 litros de calda/ha. 

Aplicações por meios aéreos:  25 L/ha em 
searas pouco densas e 50 L/ha em searas 
pujantes. 

 

35 

Cevada 

Ferrugem castanha 
(Puccina hordei)  

Helmintosporiose 
(Pyrenophora teres)  

Oídio  
(Erysiphe gramini) 

 Rincosporiose 
 (Rhynchosporium secalis 

(Helicoverpa armigera) 

 1,25 

Videira 
Oídio 

 (Erysiphe necator) 
50 0,5 

Iniciar as aplicações no estado de cachos 
visíveis e prosseguir os tratamentos enquanto 
se verifiquem condições favoráveis ao 
desenvolvimento da doença.  

A persistência biológica do produto: 14 dias.  
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Macieira  

Pereira 

Pedrado  

(Venturia pirina, V. Inaequalis) 
40-50 0,4-0,5 

Efectuar as aplicações a partir do 
aparecimento da ponta verde das folhas.  

A persistência biológica do produto é de 10 a 
12 dias, em função da maior ou menor 
pressão da doença. 
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Macieira 
Oídio 

(Podosphaera leucotricha) 
50 0,5 

Efectuar o 1° tratamento ao abrolhamento dos 
gomos. O período de protecção para o oídio 
termina no fim do crescimento dos rebentos. 
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Oliveira 
Olho-de-pavão  

(Cycloconium oleagineum) 
75 0,75 

Aplicar na Primavera, ao aparecimento da 
doença e em condições climáticas favoráveis. 

Repetir se necessário após 2 a 4 semanas, 
efectuando no máximo 2 tratamentos, com 
este ou outro DMI. Se necessário, prosseguir 
os tratamentos de Outono com produtos 
cúpricos aprovados para a finalidade. 

 

 
 
PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
 

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro 

que contenha DMI mais de 4 vezes em macieira e pereira, e 3 vezes em videira e 2 vezes 

em oliveira, por ciclo cultural e no conjunto das doenças. 

 
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 

 Suspeito de afectar o nascituro. 

 Nocivo para organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

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

 Usar equipamento de proteção adequado durante a preparação da calda e aplicação do 

produto. 

 Após o tratamento lavar cuidadosamente o material de proteção e os objectos 

contaminados, tendo o cuidado de lavar as luvas também por dentro.   

 Evitar a libertação para o ambiente. 

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

Centro de Informação Antivenenos, Tel: 808 250 143. 

 
 

 
 

 

ATENÇÃO 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 

Autorização de Comércio Paralelo nº 27/2012 
 

Embalagem: 50ml, 1l, 5l,  
 

Classificação ADR: UN 3082 Documento Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE 
VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém Tebuconazole), 9, III, 3 (E) 
 

 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA 

EMBALAGEM 


