
 
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

UNICUR  

 

 
Fungicida indicado para combater o míldio e a estenfiliose da cebola. 

 
 
Formulação/Composição 
Concentrado para emulsão (EC) com 100 g/L ou 9,1% (p/p) de fluoxastrobina e 100 g/L 
ou 9,1% (p/p) de protioconazol. 

 

UNICUR é um fungicida que associa a fluoxastrobina, um derivado sintético das 
estrobilurinas naturais, inibidor da respiração mitocondrial dos fungos e o protioconazol, 
do grupo dos triazóis que actua na demetilação da síntese de esteróis (DMI). É um 
fungicida sistémico com actividade preventiva e curativa. 
 

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 
 

Cebola: Míldio (Peronospora destructor) e estenfiliose (Stemphylium sp.): utilizar a dose 

de 1 a 1,25 L/ha. 
Aplicar preventivamente, na presença de condições favoráveis à doença, desde as cinco 
folhas verdadeiras até ao início de inclinação da folhagem (10% de folhas inclinadas). 
Repetir, se necessário, com um intervalo de 10 dias. Realizar, no máximo, 2 aplicações 
na cultura e noconjunto das doenças com este produto ou outro que contenha DMI’s. 

Intervalo de segurança: 21 dias. 

 

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 
Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 tratamentos por 
cultura eno conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha DMI’s. 
Alternar o uso doproduto com outros de diferente modo de ação. 

Aplicar o UNICUR apenas em campos de cebola com colheita mecânica. 

 

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 
Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização 
prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água 
pretendido, assegurando agitação continua. 

 

MODO DE APLICAÇÃO 
O produto deve ser aplicado com tractor com cabina. 
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, com 
especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. 
A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, 
respeitando as doses indicadas. 

Volume de calda recomendado: 300 - 800 L/ha.



 
 

 
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 
 
 
                 
         
 

                 

                   ATENÇÃO 

                                                                                              
Provoca lesões oculares graves. 
Nocivo por inalação. 
Suspeito de afetar o nascituro. 
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
Contém protioconazol. Pode provocar uma reação alérgica. 
Ficha de segurança fornecida a pedido. 
Pedir instruções específicas antes da utilização. 
Evitar respirar as poeiras e a nuvem de pulverização. 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. 
EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa 
posição que não dificulte a respiração. 
Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 
médico. 
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. 
Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 
EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 
Armazenar em local fechado à chave. 
Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 
Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. 
Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 
metros em relação às águas de superfície. 
Na entrada dos trabalhadores, às zonas tratadas logo a seguir à aplicação, estes deverão 
usar camisa de mangas compridas e calças. 
 

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos.  

Telef.: 800 250 250 
 

FT: 20619 

 
 
 

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

atenta do rótulo da embalagem. 
 


