FUNGICIDA NATURAL DE
AMPLO ESPECTRO

O futuro da agricultura
já chegou
Timorex Gold® é um produto revolucionário, sua ação em profundidade e
efeito multissítio faz de Timorex Gold uma ferramenta poderosa para
manejo e controle de bacteriose, oídio e botrytis.

Consulte o site: www.timorexgold.com.br
www.stk-ag.com

Uso permitido para agricultura convencional e orgânica.
Recomendado o uso de EPI. Venda sob receituário
agronômico. Consulte um engenheiro agrônomo ou
nossa equipe de especialistas

FUNGICIDA NATURAL DE

1000

Viveiro

Acima de 300 L de calda por ha, manter a dose de
timorex gold® em 1500 mL/ha, independentemente
do volume de calda.

Compatibilidade em misturas
Recomendações:
Compatível com fungicidas cúpricos de modo geral
pode precipitar em pH inferior a 4,5
Sempre fazer uso da pré-mistura para teste de
compatibilidade física.
Em caso de dúvida, aplicar primeiramente em área teste.

Mistura de tanque
1) Preparar a calda;
2) Medir o pH;
3) Corrigir o pH, caso necessário;
4) Introduzir o Timorex Gold® no tanque sempre com a agitação ligada.
***Importante***
Garantir boa cobertura das folhas no momento da aplicação.

Consulte o site: www.timorexgold.com.br
www.stk-ag.com

Uso permitido para agricultura convencional e orgânica.
Recomendado o uso de EPI. Venda sob receituário
agronômico. Consulte um engenheiro agrônomo ou
nossa equipe de especialistas
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Reversão da resistência a cobre
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Multissítio com efeito de profundidade

Dose Timorex (mL)
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Bactéria – 1,5 L/ha ou 50 mL/20L
Aplicações essencialmente preventivas, do viveiro a colheita.
Volume de calda (L/ha)
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Auxilia no manejo de resistência
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Efeito de choque e residual
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Não lavável

x
x
Resistência conhecida

Botrytis - 1,5 L/ha

Esterelizantes Timorex
Gold®

Oídio - 1,0 a 1,5 L/ha
Intervalo de aplicação - 7 a 10 dias
Em situações de alta pressão de doença ou condição
ambiental favorável, reduzir o intervalo de aplicação para 3 a 5 dias.

Cobre Antibiótico

RECOMENDAÇÕES.

Principais diferenciais

AMPLO ESPECTRO

EFICÁCIA DE
CONTROLE

