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DuPont™

Tanos® 50 WG

Conţine: 250 g/kg famoxadon + 250 g/kg cimoxanil.
Formulare: granule dispersabile. Ambalat la 1kg.

 • Protecţie preventivă şi curativă bună împotriva 
bolilor problemă;

 • Rezistenţă foarte bună la spălare după 1-2 ore de la 
aplicare;

 • Rămâne mult timp activ pe suprafaţa foliară; 

 • Amestec “anti rezistenţă” prin modul de acţiune 
diferit al celor două substanţe active;

 • Reactivarea produsului prin rouă, ploaie sau irigare;

 • Menţine cultura verde mai mult timp;

 • Spor cantitativ şi calitativ de producţie.

AVANTAJE

 • Tanos® 50 WG are efect preventiv şi curativ. Tanos® 50 
WG conţine două substanţe active cu mod multiplu 
de acţiune; 

 • Prin acţiunea lui blochează la nivelul mitocondriilor 
producerea de energie şi respiraţia celulelor, necesare 
dezvoltării ciupercii;

 • Famoxadonul are proprietăţi lipofilice fiind aderent 
la cuticulă şi foarte greu de spălat după 1 oră de la 
aplicare. Are acţiune antisporulantă şi blochează 
creşterea ciupercii; 

 • Famoxadonul difuzează în cuticulă şi determină o 
bună redistribuire a substanţei active la suprafaţa 
frunzei fiind remobilizat prin ploaie şi rouă. Sporii 
ciupercii devin incapabili să încolţească, germinarea 
sporilor fiind blocată;

 • Cimoxanilul penetrează ţesutul frunzei şi se 
distribuie translaminar. Stopează creşterea leziunilor 
şi sporularea, inducând reacţia de autoapărare a 
plantei.

MOD DE ACŢIUNE SECŢIUNE PRIN FRUNZĂ

Fungicid complex, cu spectru larg 
în combaterea bolilor la floarea soarelui 

Aderă la cuticulă Sistemic local
Famoxadon Cimoxanil

Tanos® 50 WG este omologat în România cu certificat nr. 2633 / 2006

Înaintea oricărei utilizări, citiţi cu atenţie eticheta care însoţeşte produsul
® este marcă înregistrată a companiei DuPont de Nemours
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Tanos®

 • Pentru a obţine producţii ridicate, de calitate şi 
maximum de eficacitate al fungicidului se recomandă 
utilizarea lui Tanos® la al II-lea tratament în faza de 
buton floral-îmbobocire;

 • Tehnologiile performante bazate pe două tratamente 
presupun aplicarea primului tratament în faza de 
6-8 frunze (Acanto® Plus) pentru bolile la tulpină şi 
frunze şi tratamentul al II-lea la îmbobocire (Tanos® 
0,4 kg/ha) pentru protejarea calatidiului.

 • În cazuri excepţionale de atac de mană (Plasmopara helianthi), aplicaţi 2 tratamente succesive la un interval de 
7-10 zile imediat ce depistaţi atacul.

Tanos® 50 WG este omologat pentru controlul bolilor la floarea soarelui

MOD DE UTIlIZARE

Floarea - soarelui

Cultura

Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum)

Putregai cenuşiu (Botrytis cinerea)

Alternarioza (Alternaria spp)

Necrozarea si frângerea tulpinilor (Phomopsis helianthi)

Mana (Plasmopara helianthi)

Boala

0,4 kg/Ha

Doza

Netratat

Tanos® 50 WG, Doză: 0,4 kg/ha
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Sclerotinia sclerotiorum Botrytis cinerea

EFICACITATEA lUI TANOS® ÎN CONTROlUl BOlIlOR

10,5

Martor Tratat cu Tanos® 0,4 kg/ha


