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Tanos®
50 DF szôlôben

Kalászos gyomirtó szerek 4. old. Kalászos gombaölô szerek 12. old. Repce gombaölô szer 21. old. Napraforgó gombaölô szerek 23. old. Kertészeti gombaölô szerek 28. old.

Különleges tulajdonsággal rendelkezô, kombinált
hatóanyagú gombaölô szer szôlôperonoszpóra ellen.

A Tanos® a DuPont kutatás egyik gombaölô szere, amely
két rendkívül hatékony molekulát tartalmaz. A két ható-
anyag hatásmechanizmusában, módjában és tartamá-
ban tökéletesen kiegészíti és erôsíti egymást. Az erôs
enzimgátlás miatt már alacsony dózisban (0,4 kg/ha,
1000 l permetlé) hatásos.

Tanos®
50 DF szôlô

Hatóanyag
25% cimoxanil 
+ 25% famoxadon

Formuláció 
vízben oldható granulátum
(DF)

Hatóanyag mozgása 
a kezelt növényben

kontakt és helyileg 
felszívódó

Forgalmi kategória II.

Csomagolás 0,4 kg-os mûanyag doboz

Károsító szôlôperonoszpóra

Dózis 0,4 kg/ha

Méregjelzés
p.o.LD50 patkányon: 
> 1311 mg/kg

Kijuttatás idôzítése

a fertôzés veszélyes idôszak-
ban megelôzô jelleggel kell
kijuttatni

a vegetáció kezdeti idôsza-
kában

7-12 napos permetezési for-
dulóval

Kombinációs partner

lisztharmatfertôzés esetén
Talendo® + Tanos®

0,2 l/ha 
+ 0,4 kg /ha, nekeverje a
Tanos®-t lúgos kémhatású
készítményekkel

Nedvesítôszer adagolása - 

Javasolt permetlé mennyisége 800-1000 l/ha

Esôállóság
a kezelés után 3 órán belül
lehulló csapadék csökkent-
heti a készítmény hatását

Kezelések minimális 
és maximális száma

1-3

Légi kijuttatás -

Maximális összes dózis 1,2 kg/ha

Két kezelés közt eltelt 
minimális idôtartam (nap)
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Az utolsó kezelés idôpontja
(fenológiához viszonyítva)

fürtzáródás idején

Korlátozások

25 °C felett ne permetezzen
a készítménnyel

a bekevert permetlevet nem
szabad állni hagyni, mert a
hatóanyag a bekevert per-
metlében bizonyos idô után
gyorsan lebomlik

A DuPont technológia eredménye az szép termés,
Nagyréde, 2009.

A DuPont technológiával kezelt szôlô egészséges,
Bata, 2008.



29Kukorica gyomirtó szerek 39. old. Egyéb gyomirtó szerek 50. old. Nedvesítô szer 57. old. Rovarölô szerek 58. old. DuPont minôség 66. old.

A Tanos® két hatóanyag komplett egysége, így:
hosszú preventív hatás mellett rendelkezik kuratív és
eradikatív hatással is, elpusztítja a zoospórákat (famo-
xadon), meggátolja a spóra kibocsátást (cimoxanil),

azonnali stop hatással bír (cimoxanil), a levélfelületen
újraaktiválódik (famoxadon), egyedülálló esôállósággal
rendelkezik, kiváló sérülésgyógyító hatású.

Idôzítés: megelôzés – (prevenció)
Koncentráció: 0,4 kg/1000 l/ha vízben

Fedettség: törekedjünk a tökéletes fedettségre
Permetezési forduló: 10-14 nap a fertôzési nyomástól
függôen.

Ta nos®-sal ke zelt, 
egész sé ges te rü let

sporuráló 
peronoszpóra telep

A Ta nos® nagyobb felületen egészségesen tartotta a levelet, mint amit közvetlenül ért a permet csepp. 
Ez bizonyítja a hatóanyag relatív mozgását a levél viaszrétegében.

Hogyan használjuk? Mire törekedjünk a permetezések során?




