Фунгіцид
системної дії

Фунгіцид системної дії для
боротьби з хворобами зернових
культур, цукрового буряка,
винограду та яблуні

Застосування:
Культура

Діюча речовина:
флутриафол, 250 г/л
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат суспензії

фунгіцид

Упаковка:
пластикова каністра, 5 л
Переваги препарату:
• препарат має профілактичні та лікувальні властивості; діюча речовина препарату є наймобільнішою з групи триазолів;
• завдяки системній дії препарату забезпечується тривалий, захисний ефект;
• застосування фунгіциду підвищує витривалість рослин культури та забезпечує
отримання високих врожаїв.
Механізм дії:
Препарат Тюдор контактний та системний фунгіцид з лікувальними та захисними
властивостями. Діюча речовина препарату -флутриафол поглинається листовою
поверхнею культури та переноситься по рослині акропетально по ксилемі.
Флутриафол діє як інгібітор біосинтезу ергостерола грибних організмів, що призводить до руйнування клітинних мембран збудників хвороб та зупинки їх розвитку.

Шкідливі об’єкти

Озима пшениця • борошниста роса
• плямистості
• септоріоз
• листова бура іржа
Ярий ячмінь
• кореневі гнилі
• фузаріоз,
• ринхоспоріоз
• борошниста роса
Буряки цукровi
• церкоспороз
Виноградники
• мілдью
• борошниста роса
Яблуня
• парша
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Кількість
обробок

0,5

0,25

Обприскування
в період
вегетації

2

0,1
0,15

Спектр дії:
Фунгіцид Тюдор застосовується в боротьбі з широким спектром хвороб листя та
колосу (борошниста роса, ринхоспоріоз, септоріоз, іржа, гельминтоспоріоз та ін.)
в посівах сільськогосподарських культур.
Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика:
III клас (малотоксичний), помірно небезпечний для теплокровних, токсичний для
риб.

Особливості технології внесення:
Найбільший фунгіцидний ефект препарату забезпечується при застосуванні його
на ранніх стадіях розвитку хвороб. З метою досягнення високої ефективності в
боротьбі з хворобами обробку рослин фунгіцидом доцільно починати при появі
перших ознак хвороби.Повторні обробки заздалегідь планують за умов високого
рівня ураженості рослин хворобами та сприятливих для їх розвитку гідротермічних умов.
Унікальність цього препарату полягає в тому, що він має потрійну захисну дію –
системну, контактну і фумігаційну. Однією з особливостей препарату є фумігаційна властивість – розчин, розпилюючись чи випаровуючись, активно проникає у
рослину. Фунгіцид Тюдор сумісний з більшістю препаратів. В кожному окремому
випадку перед приготуванням бакової суміші необхідно перевірити препарати на
сумісність.
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Норма витрати
Спосіб
препарату, л/га внесення
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фунгіцид
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