
ТебазоГАРД є фунгіцидом широкого спектру дії, що контролює 
збудників багатьох грибкових хвороб. Він має дуже хороший 
лікувальний ефект та превентивні   властивості, які забезпечують 
гнучкість використання продукту та широке вікно застосування. 

Продукт має подвійну дію на різних фазах розвитку хвороби. 
Він позитивно впливає на фізіологічний розвиток культури, 
максимально захищаючи її від враження хворобами і покращує її 
якість.

ФУНГІЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИСОКОГО ВРОЖАЮ

A
D

TEQ
G

U
A

R
D

TEQ
 

 
FER

TEQ

Ротразон
(ТебазоГАРД) 

АЛЬТЕРНАРІОЗ СКЛЕРОТИНІОЗ ІРЖА СЕПТОРІОЗФУЗАРІОЗ 
КОЛОСА

Діюча речовина: 160 г/л тебуконазол + 80 г/л азоксістробін
Формуляція: концентрат суспензії (SC)
Упаковка: 10 л
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www.soufflet-agro.com.ua

ПЕРЕВАГИ

 Широке Вікно ЗАСТОСУВАННЯ: 
 протягом всього вегетаційного періоду культури
 ОБИДВІ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ Є СИСТЕМНИМИ І ДОБРЕ  

 ЗАСВОЮЮТЬСЯ: добре розподіляються по всій рослині
 ПОДВІЙНА ДІЯ: поєднання двох діючих речовин допомагає  

 ефективно контролювати розвиток резистентних збудників
 ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ХВОРОБ
 ЕФЕКТ ОЗЕЛЕНЕННЯ: 

 покращує здоров‘я рослин та підвищує урожайність

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ

  Тебуконазол поглинається листками і стеблами рослини  
 та у подальшому систематично розподіляється потоком  
 транспірації на всю рослину. Він уповільнює біосинтез  
 ергостеролу у процесі обміну речовин. Рекомендовано не  
 знижувати дозування і завжди використовувати тебуконазол  
 з іншою діючою речовиною, щоб уникнути резистентності.

  Азоксістробін відноситься до хімічної групи стробілуринів,  
 і є системним фунгіцидом. Він має широкий спектр дії  
 і потужну властивіть блокування проростання спор, що  
 дозволяє використовувати його у профілактичних цілях.  
 Азоксістробін блокує виробництво енергії у мітохондріях  
 грибків, швидко зупиняючи їх розвиток. Має довготривалу  
 дію, яка складає близько 15 днів.

ТЕБУКОНАЗОЛ АЗОКСІСТРОБІН



Зважайте на дотримання правил безпеки при роботі з продуктом. Завжди читайте інформацію на етикетці продукту перед його використанням. 

Культура фаза застосування норма 
застосування, л/га шкідливий обєкт

Зернові обприскування в період вегетації 1,25-1,5 борошниста роса, септоріоз, іржа, піренофороз, 
альтернаріоз, фузаріоз

світовий досвід застосування аналогічних діючих речовин

Соняшник

обприскування в період вегетації 1,25-2,0

фомоз, септоріоз, альтернаріоз, фомопсис, сіра 
гниль, склеротиніоз

Ріпак озимий фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз, циліндроспоріоз

Соя септоріоз,  аскохітоз, антракноз, пероноспороз, іржа, 
фузаріоз

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

Озима пшениця

Озимий ріпак

Соняшник

Соя

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

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

00 05 10 12-14 15-19 30-33 35 53 59 61 71 79

05 09 10 12-14 39 60 65 81 89

Борошниста роса, септоріоз

фомоз, пероноспороз, 
регуляція росту

фомоз, пероноспороз, 
септоріоз листя

пероноспороз, септоріоз, іржа, аскохітоз, антракноз, фузаріоз

альтернаріоз, склеротиніоз, циліндроспоріоз

склеротиніоз, сіра гниль

види іржі, піренофороз, септоріоз, 
фузаріоз листя

фузаріоз колосу 
септоріоз та альтернаріоз


