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ARMAZENAMENTO

• O PRODUTO

Grupo: fungicida microbiológico

Ingrediente ativo: conídios do fungo 
Trichoderma harzianum T-22

Linhagem: T-22

Formulação: granulado dispersível (WG)

Registro no MAPA: 32.117

Alvos: Mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum) e 
murcha de Fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. 
lycopersici)

Indicação: todas as culturas

• APLICAÇÃO

TRIANUM T-22 é um fungicida microbiológico 

composto com uma linhagem selecionada do 

fungo Trichoderma harzianum, denominada 

T-22. A estirpe T-22 apresenta alta adaptação 

em diferentes tipos de solos e climas, pois foi 

elaborada por meio de processo biotecnológico 

de fusão de protoplastos de diferentes isolados 

de Trichoderma. O TRIANUM T-22 é indicado 

para aplicação preventiva no sulco de plantio, 

via pivô central, com barra de pulverização, 

fertirrigação ou tratamento de sementes. 

Apresentando excelentes resultados de campo 

em grandes diversidades de cultivos em todo 

o mundo, o TRIANUM T-22 é ferramenta 

indispensável no sistema de produção.

• FORMULAÇÃO

A formulação granulo dispersível (WG) 
do TRIANUM T-22 tem alta solubilidade, 
conferindo ao produto excelente dispersão em 
água e condições de aplicações no campo.

• MECANISMO DE AÇÃO

Antagonismo:  inibe ocupação do espaço por 
outros organismos fi topatógenos que também 
se desenvolvem no solo.

Micoparasitismo:  ação direta onde ocorre 
inviabilização das hifas e escleródios de fungos 
fi topatogênicos.

Antibiose:  metabólitos produzidos pelo 
Trichoderma harzianum T-22 (protease, lipase, 
glucanase e quitinase) promovem degradação 
da parede celular de fungos.

• BENEFÍCIOS

- Redução do inóculo de doenças de solo.

- Maior sanidade e desenvolvimento radicular.

- Maior atividade na rizosfera da planta.

- Supressão gradativa de nematoides.

- Incremento de produtividade.

ATENÇÃO: SIGA RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E RECEITA. UTILIZE SEMPRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. NUNCA 
PERMITA A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO POR MENORES DE IDADE. FAÇA O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS. DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E RESTOS DE 
PRODUTOS. USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.
CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO.
VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.


