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ТЕБУЗОЛ, ЕВ
ФУНГІЦИД
Призначення: фунгіцид системної дії для боротьби проти широкого спектру хвороб в посівах ячменю озимого та
ярого, пшениці озимої та ярої.
Діюча речовина препарату Тебузол, ЕВ блокує розвиток проросткових трубочок, формування апресорій та росту міцелію і таким
чином інгібує ріст клітин патогенних грибів.
Класифікація ВООЗ, токсичність: 3 клас небезпечності.
Номер реєстраційного Посвідчення: Серія А № 05519
Пакування: 2 x 10 л
Дата виготовлення: зазначено на упаковці.
Номер партії: зазначено на упаковці.
Гарантійний термін зберігання: 3 роки в закритій і непошкодженій заводській упаковці. При температурі від 0 до + 40ºС.
Сумісність з іншими препаратами: препарат Тебузол, ЕВ. можна використовувати в бакових сумішах з іншими пестицидами однак рекоме ндується провести тест
на сумісність пестицидів.
Приготування та норми витрати препарату, робочого розчину: приготування робочого розчину і заправку обприскувача слід робити на спеціально обладнаних
майданчиках. В наполовину заповнений водою бак обприскувача залити необхідну кількість препарату, включити мішалку і після 15 хвилин долити воду до
заповнення баку.
Робочий розчин не підлягає тривалому зберіганню, а тому його потрібно використовувати в день приготування. По закінченні робіт обприскувач та інше
технологічне обладнання необхідно ретельно промити водою.
Норма витрати робочої рідини залежить від фітосанітарного стану поля яке обробляється і визначається агрономом в межах 200-300 л/га.
Рекомендації щодо застосування: перед початком робіт з препаратом слід зробити розрахунки необхідної кількості препарату і налагодити обприскувач на
задану норму витрати робочої рідини, користуючись при цьому наведеною на звороті таблицею.
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