
TebuGUARD Plus е системен фунгицид с  активно вещество 
Тебуконазол. Отлично превантивно и лечебно  действие срещу 

СИЛНО КОНЦЕНТРИРАН ФУНГИЦИД 
С ШИРОК СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

икономически значими болести при житни култури и рапица. Има 
удължен срок на действие.

Активно вещество: тебуконазол 430 g/l
Формулация: Суспензионен концентрат (СК)
Опаковка: 5 l

ADVANTAGES 

Активно вещество:
 широкоспектърен системен фунгицид за защита на зърнено- 

 житни култури и рапица
 специалист в борбата с фузариум по класа
 с фунгициден ефект и  действие като растежен регулатор   

 при рапица
 дълготрайна ефикасност след прилагане
 гъвкав за употреба

Иновативна формулация СК
 Добър партньор в комбинация с други пестициди-висока  

 концентрация, повече декари с по-малко литри
 по-малък обем за пълнене в пръскачката, по-бързо  

 зареждане до 70% по-малко отпадъци от опаковки 

ПРЕДИМСТВА

  Тебуконазолът се усвоява чрез листата и стъблата на  
 растенията, благодарение на системното действие  
 активните вещества се пренасят чрез проводящите съдове  
 из цялото растение осигурявайки му защита отвътре. Той  
 подтиска биосинтеза на ергостерол в две фази на  
 метаболизма.  Препоръчително е да не се намалява дозата  
 и винаги да се използа в комбинация с друг продукт, за да се  
 избегне появата на резистентност.

  При житни подсигурява защита срещу фузариум по класа  
 и ръжда, със допълнителен ефект срещу брашнеста мана,  
 хелминтоспориоза, кафяви петна и листен пригор.

  При рапица, подсигурява, защита срещу Склеротиния, има  
 допълнителен ефект срещу Цилиндроспориоза  
 и Алтернария. При употреба през есента и пролетта има  
 ефект на растежен регулатор.

TebuGUARD Plus

АЛТЕРНАРИА СКЛЕРОТИНИЯ РЪЖДА
ЕФЕКТ НА 
РАСТЕЖЕН 
РЕГУЛАТОР

ФУЗАРИУМ

Рапица - Алтернария Пшеница - Фузариум по класаРапица - Склеротиния Пшеница - Жълта ръжда
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Култура Ефикасност Доза 
(мл/дка)

Максимален брой приложения 
на година

Карантинен срок - минимален 
интервал в дни преди прибиране 

на реколтата.

Овес Коронеста ръжда (Puccinia coronata) 60 мл/дка 1 35

Пшеница 

Брашнеста мана 
(Erysiphe graminis f. sp. tritici)

60 мл/дка 1 35
Кафява ръжда (Puccinia recondita), 
Жълта ръжда (Puccinia striiformis), 
Ceптopиoзa
Septoria spp., Фузариум по класа 
(Fusarium graminearum)

Ечемик 
(зимен и пролетен)

Брашнеста мана 
(Erysiphe graminis f. sp.  hordei)

60 мл/дка 1 35

Кафява, ръжда (Puccinia hordei), 
Жълта ръжда (Puccinia striiformis)
Ленточна болест 
(Helminthosporium gramineum), 
Листен пригор 
(Rhynchosporium secalis)

Ръж 
Кафява ръжда (Puccinia recondita), 

60 мл/дка 1 35Листен пригор 
(Rhynchosporium secalis)

Тритикале Кафява ръжда (Puccinia recondita), 60 мл/дка 1 35Септориоза (Septoria spp.)

Рапица*

Склеротиниоза 
(Sclerotinia sclerotiorum),  
Черни петна по листата 
(Alternaria spp), 
Цилиндроспориоза 
(Cylindrosporium spp.), 
Pseudocercosporella spp., 
ограничаване растежа на стъблото

60 мл/дка 2 63

1 l

TebuGUARD Plustebuconazol

10 дка 17 дка

250 EW 430 SC

Tebuconazol 250 EW сравнен с TebuGUARD Plus


