
Ефективний проти широкого спектру  грибкових хвороб ріпаку та зернових культур.

ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ 
ФУНГІЦИД З ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДІЇ
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Діюча речовина: тебуконазол 430 г/л
Рецептура: концентрат суспензії (SC) 
Упаковка: 5 л

ПЕРЕВАГИ

Діюча речовина:
 Володіє швидким стоп-ефектом.
 Швидко проникає в рослину та рівномірно поширюється по  

 рослині ксилемою.
 Не проявляє фітотоксичності на різних стадіях розвитку  

 культури.
 Ідеальний компонент для бакових сумішей. 
 Малотоксична для бджіл, дощових червяків, птиці та гризунів.

Innovative formulation SC 
 висока концентрація дозволяє обробити, більшу кількість  

 гектарів з меншою кількістю літрів
 логістичні переваги: зменшення витрат на транспортування  

 та менше часу на заправку оприскувача.
 Зменшя кількості відходів упаковки для утилізації
 Добре працює в бакових сумішах у поєднанні з іншими  

 пестицидами

СПЕКТР ДІЇ

  Тебуконазол поглинається, листям і стеблами рослин він  
 системно розподіляється потоком транспірації на всю  
 рослину. Пригнічує біосинтез ергостеролу, попереджує  
 утворення клітинних мембран патогену. Рекомендується не  
 знижувати норму застосування, при потребі використовувати  
 продукт в бакових сумішах разом з партнером, щоб уникнути  
 резистенстності хвороб.

  На посівах ріпаку препарат є одним з кращих  
 морфорегуляторів при застосуванні осінню та навесні.  
 Інгібує розвиток центрального пагона, стимулює розвиток  
 бокових пагонів. Також стимулює розвиток кореневої  
 системи. покращуючи засвоєння  поживних речовин, та  
 покрашенню перезимівлі культури.

 Гарантує ефективний захист проти фомозу, склеротинії,  
 борошнистої роси,  циліндроспоріозу та альтернаріозу.

Ріпак олійний. Альтернарія Пшениця - фузаріоз колосуРіпак олійний. Склеротинія Пшениця - види іржі

ТебуГАРД Плюс
(Старпро)

АЛЬТЕРНАРІЯ СКЛЕРОТИНІЯ ВИДИ ІРЖІ РЕГУЛЯТОР 
РОСТУ

ФУЗАРІОЗ 
КОЛОСУ
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Тебуконазол 250 EW у порівнянні з  ТебуГАРД Плюс 

Використовуйте засоби захисту рослин безпечно. Завжди читайте етикетку та інформацію про продукт перед використанням. Прочитайте застереження та символи безпеки 
на етикетці. Продукт призначений тільки для професійного використання.

культура Фаза внесення Норма застосування, л/га Об’єкт

Зернові колосові Обприскування в період вегетації 0,3-0,6
фузаріоз колосу, альтернаріоз колосу, септоріоз 
листя та колосу, борошниста роса, види іржі, 
піренофороз

Ріпак Обприскування в період вегетації 0,3-1,0
Регуляція росту ріпаку та захист від комплексу 
хвороб: фомоз, борошниста роса, сіра гниль, 
альтернаріоз, циліндроспоріоз

РІПАК

ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ

1000 21 25 29  30 3231 37 39 45 49 59 92–75BBCH

BBCH 00 11 12 14 32 51 55/57 61 63-65 69 89

1 л

ТебуГАРД ПлюсТебуконазол

1 га 1,7 га

250 EW 430 SC

ТОВ „Суффле Агро Україна“, вул. Б.Хмельницького, 43, с. Крупець, 
Славутський р-н, Хмельницька обл. , 30068, e-mail: sau@soufflet.com

Т1 - захист в фазу кущення - вихід в трубку
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