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pentru combaterea bolilor la cerealele păioase
Conţine: 250 g/l clorotalonil +90 g/l tebuconazol
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 158PC/16.03.2016

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE
Timpani este o suspensie concentrată ce se prezintă sub forma unui lichid, ce conține 250 g/l
clorotalonil și 90 g/l tebuconazol.

AVANTAJE
• O combinație originală ce oferă o doză eficientă de clorotalonil;
• Timpani conține două s.a complementare pentru un management mai bun în combaterea
rezistenței;
• Combate foarte bine Septorioza;
• Formulare de calitate ridicată, gata pentru utilizare, ușor de amestecat cu alte produse de uz
fitosanitar;
• Spectru larg și eficacitate ridicată împotriva bolilor importante, atât foliare cât și ale spicului.

MOD DE ACȚIUNE

RECOMANDĂRI DE APLICARE continuare

Timpani combină eficiența recunoscută a tebuconazolului asupra unui spectru larg de boli, cu
activitatea clorotalonilului de combatere a apariției formelor rezistente.

La GRÂU: Tratamentul se va aplica preventiv sau imediat ce apar primele simptome ale bolii iar
cultura este în faza de dezvoltare de la primul internod și până la începutul înfloritului (BBCH 31BBCH 61). Se pot aplica maxim 2 tratamente pe un ha de cultură într-un sezon de vegetație.

Clorotalonilul este un fungicid de contact, cu acțiune multiplă asupra unui spectru larg de ciuperci fitopatogene. Acțiunea lui preventivă împiedică instalarea infecțiilor la suprafața organelor
tratate, inhibând germinarea sporilor. Este cel mai eficient partener pentru triazoli în controlul lui
Septoria sp.

Tratamente se vor aplica la interval de 14-28 de zile în funcție de condițiile de vreme și de presiunea bolilor. Cantitate de soluție (produs + apă) recomandată a se utiliza pe un ha este cuprinsă
între 200 - 400 L.

Tebuconazolul, face parte din grupa triazolilor și este un fungicid sistemic cu acțiune preventivă
și curativă. Asigură protecție de lungă durată.

La ORZ: Se vor aplica 1-2 tratamente în perioada când plantele de cultură sunt în faza de dezvoltare de la primul internod până la sfârșitul formării înfloreșcenței (BBCH 31-59), la interval de
12-21 zile între tratamente, depinzând de condițiile de vreme și presiunea bolilor.

Asocierea celor două substanțe active (clorotalonil și tebuconazol), îmbunătățește semnificativ
controlul asupra Septoriei și micșorează riscul de infecție pentru anul următor.

RECOMANDĂRI DE APLICARE
Timpani este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:
CULTURA

AGENT PATOGEN

DOZA

Grâu

Septorioza

2 l/ha

Orz

Făinare, Arsura frunzelor

2 l/ha

Cantitatea de soluție recomandată a se utiliza pe un ha de cultură va fi cuprinsă între
200 - 400 L. Doza maxima de produs care se va aplica pe un tratament este de 2 L/ha /tratament.
Pentru eficacitate maximă, produsul se va aplica preventiv.
Restricții:
Nu se aplică înainte de începutul alungirii paiului atât la grâu cât și la orz (BBCH 30)!
Nu se va iriga 24 de ore după aplicarea tratamentului!
Se pot aplica max. 2 tratamente cu Timpani pe aceeași cultură!
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Folosiţi produsele pentru protecţia plantelor în condiţii de siguranţă.
Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs înainte de utilizare.
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COMPLEMENTARITATE PENTRU COMBATEREA BOLILOR LA GRÂU
TEBUCONAZOL

CLOROTALONIL
S. tritici

S. tritici
S.
nodurum

Erysiphe
graminis
D. tritici
repentis
Fusarium
spp

S.
nodurum

Erysiphe
graminis
D. tritici
repentis

Puccinia
spp

Puccinia
spp
Fusarium
spp

S. tritici
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SPECTRUL LARG CU COMBATERE FOARTE BUNĂ A SEPTORIOZEI

COMPLEMENTARITATE PENTRU COMBATEREA LUI SEPTORIA TRITICI

COMPATIBILITATE
Spectru larg de combatere și o soluție robustă
în combaterea lui Septoria tritici.
O importantă unealtă în managementul
combaterii rezistenței!

Este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare, dar pentru o folosire corectă, consultați
lista de compatibilități înainte de utilizare și efectuați un test.

DISTRIBUITOR
Nufarm România SRL
Str. Poet Andrei Mureşanu, Nr. 11-13,
Et 2, Ap. 3, Sector 1, Bucureşti
Tel: 0724NUFARM ; 021-2246320

DEȚINĂTOR OMOLOGARE
Nufarm UK LTD, Wyke Lane, Wyke, 13, Bradford, West
Yorkshire, BD129EJ
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Folosiţi produsele pentru protecţia plantelor în condiţii de siguranţă.
Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs înainte de utilizare.

