
PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINŢELOR

TMTD SC
Fungicid de contact pentru tratarea seminţelor 
multor culturi agricole

Substanța activă:
tiram, 400 g/l.

Forma preparativă:
suspensie concentrată.

Mecanismul de acțiune:
TMTD SC dereglează dezvoltarea organelor vegetative 
şi generative ale ciupercilor patogeni, aflaţi pe suprafaţa 
seminţelor. 

Viteza de acțiune:
Infecţia de pe suprafaţa seminţelor şi din sol (mălura comu-
nă, mucegaiul seminţelor, fuzariozele, helmintosporiozele, 
rizoctoniozele) este inhibată în decurs de 1 - 2 zile după 
tratament.

Perioada acțiunii de protecție:
TMTD SC acţionează eficient împotriva infecţiei externe 
a seminţelor şi putregaiul (coletului) rădăcinilor, care se 
dezvoltă în primele faze de dezvoltare a plantelor. Bolile 
organelor reproductive, ce se dezvoltă la etape mai tardive 
de creştere a plantelor, sunt nimicite în faza tratamentului 
seminţelor. 

Recomandări pentru utilizare:
TMTD SC este utilizat pentru tratarea seminţelor preventiv 
sau imediat înainte de semănat. Calitatea tratării se verifică 
după intensitatea colorării seminţelor cu colorant, ce face 

parte din componenţa produsului. Pot fi tratare seminţele 
condiţionate, curăţate de praf şi impurităţi, fapt, care asi-
gură o bună aderenţă şi, prin urmare, o calitate mai înaltă 
a tratării.

Pregătirea soluției de lucru: 
Soluţia de lucru se va pregăti imediat înainte de tratare. 
TMTD se va amesteca bine în ambalajul de fabricaţie. Can-
titatea necesară de produs se va amesteca cu apă într-un 
recipient aparte, adăugând produsul de tratare în apă în 
proporţie de 1:1.
Rezervorul maşinii de tratare se va umple cu apă pe 1/3 din 
volum şi, prin amestec continuu, se va turna soluţia-ma-
mă. Ambalajul golit de produs se va clăti cu apă de câteva 
ori, turnând conţinutul în rezervorul maşinii cu soluţia de 
lucru. Apoi prin amestec continuu, rezervorul se va umple 
cu apă şi amestecând bine până la obţinerea unei suspensii 
omogene. Amestecarea se va continua şi în timpul trată-
rii seminţelor. Soluţia de lucru trebuie de utilizat în ziua 
pregătirii.

Compatibilitate:
TMTD SC este compatibil cu majoritatea produselor fungi-
cide şi insecticide pentru tratarea semintelor, cu excepţia 
produselor cu o reacţie puternic alcalină sau puternic acidă.
Compatibil cu insecticidul pentru tratarea semintelor Tabu, 
*Tabu® Neo.

Ambalaj
canistră 10 l.

Cultura Obiectul nociv
Norma de consum, l/t

TMTD SC apă

Grâu, orz Mălura comună, mucegaiul de zăpadă, putregaiul rădăcini-
lor, helmintosporioza și fusarioza. 3,5 8 - 10

Mazăre Mucegaiul semințelor, putregaiul rădăcinilor, fusarioza . 4 - 6 5 - 10

Floarea-soarelui Putregaiul alb 4 8 - 10

Porumb Mucegaiul semințelor, putregaiul rădăcinilor și tulpinilor 2,5 - 3 8 - 10

Sfecla de zahăr Putregaiul rădăcinuțelor, fomoza 8 - 10 15

Recomandări pentru utilizare:


