Capitolul
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Fungicide

Tango® Super

Date tehnice

Recomandări

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

250 g/l fenpropimorf + 84 g/l epoxiconazol
Suspoemulsie
1847/29.09.1998
1 L, 5 L

Caracteristici și mod de acțiune
Tango® Super este un fungicid pe bază
de
fenpropimorf, din clasa morfolinelor şi
epoxiconazol din clasa azolilor, două substanţe
active cu mecanisme diferite de acţiune. Tango®
Super are acţiune sistemică şi este transportat
acropetal în plante.

O parte din epoxiconazol este dizolvat în
fenpropimorf, ceea ce face ca absorbţia să fie
omogenă, asigurând o protecţie îndelungată
culturii.

În funcţie de momentul şi intensitatea atacului, se
pot aplica unul sau două tratamente. În condiţiile
în care se aplică un singur tratament, la grâu,
momentul este de la începutul fazei de burduf
până la începutul înspicării sau la apariţia primelor
simptome de făinare şi/sau rugină, iar la orz de la
începutul fazei de burduf sau la apariţia primelor
simptome de făinare.

primul tratament se poate efectua în intervalul
de la sfârşitul înfrăţirii până la apariţia celui de al
doilea internod, iar al doilea de la mijlocul fazei de
burduf până la începutul înspicării; la orz se poate
aplica primul tratament de la sfârşitul înfrăţirii până
la începutul apariţiei celui de al doilea internod, iar
al doilea tratament de la apariţia celui de al treilea
internod până la înspicare.

În anii în care, prin condiţiile climatice, sunt
favorizate infecţiile timpurii şi puternice, sunt
necesare două tratamente la cereale: la grâu

Volumul de soluţie (variază în funcţie
echipamentul folosit) poate fi 200-300 l/ha.

de

Avantaje
• Efect excelent, spectru larg împotriva tuturor bolilor foliare, pentru cea mai bună protecţie şi recolte mai mari.
• Formulă îmbunătăţită cu eficacitate ridicată.

Modul de folosire

• Independent de condiţiile climatice - flexibilitate în aplicare şi asigurarea recoltelor.
• Activitate îndelungată, mai ales împotriva Septoria (septorioză), ceea ce protejează câmpul

Cultura

Grâu

Orz de toamnă

Sfeclă
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Agentul de dăunare

Doză

Denumirea științifică

Denumirea populară

Erysiphe graminis

Făinarea

0,75 l/ha

Puccinia recondita

Rugină brună

0,75 l/ha

Septoria tritici

Septorioză

0,75 l/ha

Fusarium spp.

Fuzarioză

0,75 l/ha

Helminthosporium tritici repentis

Pătarea cenuşie a frunzelor

0,75 l/ha

Erysiphe graminis

Făinarea

0,75 l/ha

Pyrenophora teres

Pătarea brună a frunzelor

0,75 l/ha

Rhynchosporium secalis

Arsura frunzelor

0,75 l/ha

Cercospora beticola

Cercosporioza sfeclei

1 l/ha /

Erysiphe betae

Făinarea sfeclei de zahăr

tratament

pentru mai mult timp.

Cultura
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