
SISTEMIČNI TRIAZOLNI FUNGICID

 

NAČIN DELOVANJA

Sistemični triazolni fungicid s širokim spektrom delovanja.
Deluje preventivno, kurativno in eradikativno. 

AKTIVNA SNOV:  tebukonazol 250 g/ L

FORMULACIJA: koncentrirana emulzija – olje v vodi(EW)

UPORABA NA: navadni ječmen, pšenica, rž, tritikala, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo 
vinskega grozdja, oljna ogrščica (v postopku registracije) 

UPORABA PROTI: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.), rjavenje pšeničnih plev 
(Leptosphaeria nodorum), rje iz rodu Puccinia, oidij vinske trte (Uncinula necator)
 
KARENCA:  14 dni za trto za pridelavo vinskega in namiznega grozdja,
                      35 dni za žita in 
                      60 dni za oljno ogrščico

PAKIRANJE: 100 mL, 1 L, 5 L

REGISTRACIJA IN UPORABA 

TEBUSHA 25% EW

ŽITA

UPORABA PROTI: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.), rjavenje pšeničnih plev 
(Leptosphaeria nodorum), rje iz rodu Puccinia 
ODMEREK: 1 L/ha (10 ml na 100 m2) ob porabi 200-400 L/ha 
JEČMEN, PŠENICA, RŽ, TRITIKALA.  Za zatiranje zgoraj navedenih glivičnih bolezni v odmerku 1 L/ha (10 ml na 
100 m2) ob porabi 200-400 L vode na ha. V eni rastni sezoni opravimo največ dve tretiranji. Prvo tretiranje je 
priporočljivo opraviti (v razvojni fazi BBCH 33) do faze nabrekanja listnih nožnic (BBCH 40). Drugo tretiranje 
je priporočljivo opraviti na začetku cvetenja žit (BBCH 61). Fuzarioze se zatira od konca klasenja (BBCH 59) do 
polnega cvetenja žit (BBCH 65), žitne rje pa navadno ob začetku klasenja (BBCH 38-42).
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OLJNA OGRŠČICA*

UPORABA PROTI: zatiranje povzročitelja suhe trohnobe zelja (Leptospaeria maculans) 
ODMEREK: 1 L/ha (10 ml na 100 m2) ob porabi 200-400 L/ha
V eni rastni sezoni se opravi največ dve tretiranji. Prvo tretiranje je priporočljivo opraviti v razvojni fazi razvoja 
listov (BBCH 10-19). Drugo tretiranje je priporočljivo opraviti od pojava cvetnih popkov do polnega cvetenja 
(BBCH 55-65).
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VINSKA TRTA

UPORABA PROTI: zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator)
ODMEREK: 0,04 % koncentraciji (pri porabi vode 1000 L/ha) oziroma 0,4 L pripravka/ha
V eni rastni dobi opravimo največ tri tretiranja v 7-14 dnevnih presledkih oziroma po napovedi opazovalno 
napovedovalne službe. Sredstvo se lahko uporablja od razvojne faze razpiranja kabrnkov (BBCH 55) do začetka 
zorenja grozdja (BBCH 80).
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* v postopku registracije
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