
STARPRO este un fungicid sistemic activ ce conţine tebuconazol ca 
substanţă activă. Are o acţiune eficace cu rol preventiv, curativ şi 
eradicativ, împotriva unei game largi de boli fungice semnificative 
din punct de vedere economic, pentru boli la rapiţă şi cereale. Are  
o activitate pe termen lung.

FUNGICID CU CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
CU SPECTRU DE UTILIZARE ÎNDELUNGATĂ

Substanţă activă: tebuconazol 430 g/l
Formulă: concentrat de suspensie (SC)
Ambalaj: 5 l

AVANTAJE

Substanţa activă:
 fungicid cu spectru larg pentru protecţia cerealelor şi rapiţei
 specialist în fuzarioza spicului
 efect de fungicid şi regulator de creştere pentru rapiţă
 eficacitate pe termen lung după aplicare
 flexibil în utilizare

Formulare inovativă SC:
 prietenos în amestecarea cu alte pesticide
 concentraţie ridicată, mai multe hectare cu mai puţini litri
 mai puţin volum pentru decantare în pulverizator, timpi de  

 umplere mai rapizi
 cu până la 70% mai puţine deşeuri de ambalaje pentru  

 distrugere

EFECTUL SPECTRULUI

  Tebuconazol este preluat de frunzele şi tulpina plantei, apoi  
 este distribuit sistemic prin fluxul de transpiraţie în întreaga  
 plantă. Inhibă biosinteza ergosterolului în două etape ale  
 metabolismului. Se recomandă să nu se micşoreze doza şi  
 utilizaţi întotdeauna tebuconazol cu un asociat pentru a evita  
 crearea rezistenţelor.

  Pentru cereale, asigură protecţia împotriva fusariozelor şi  
 ruginii spicului, cu efecte secundare împotriva mucegaiului  
 pulverulent, pata brună (DTR), pete de rynchosporium.
 
  Pentru rapiţă, asigură protecţia împotriva Sclerotiniei cu efecte  

 secundare semnificative asupra cilindrosporiozelor şi  
 Alternaria. Are, de asemenea, o eficacitate morfo-regulatoare  
 la aplicare toamna şi primăvara.

STARPRO

 ALTERNARIA  SCLEROTINIA  FUZARIOZA REGULATOR 
DE CREŞTERE

 RUGINA

Rapiţă – alternaria Grâu – fuzarioza spiculuiRapiţă – sclerotinia Grâu – Rugina galbenă
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1 l

STARPROtebuconazol

1 ha 1.7 ha

250 EW 430 SC

Utilizaţi produsele de protecţie a plantelor în condiţii de siguranţă. Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs înainte de utilizare. Citiţi frazele de siguranţă şi 
simbolurile de pe etichetă. Produsul poate fi utilizat numai de către un profesionist.

Cultură Eficacitate asupra bolilor Doza l/ha Data pentru aplicare

Rapiţă

Putregai Negru (Phoma lingam)
Alternarioza (Alternaria spp)
Putregai Cenuşiu( Botrytis spp)
Regulator de creştere

0.45 Toamna 4-8 frunze (BBCH 14-BBCH 18)

0.6 Primăvara- creşterea tulpinii (BBCH 30-BBCH 39)

Putregai alb (Sclerotinia Sclerotiorum)
Alternarioza (Alternaria spp)
Putregai Cenuşiu( Botrytis spp)

0.75 Primăvara la înflorire (BBCH 65-BBCH 69)

Grâu

Rugina brună(Puccinia recondita)
Făinarea (Blumeria graminis)
Septorioza(Septoria tritici)
Helmintosporioza (Pyrenophora tritici-repensis)

0.6 Până la apariţia frunzei stindard  (BBCH 30-BBCH 39)

Rugina brună(Puccinia recondita)
Făinarea (Blumeria graminis)
Septorioza(Septoria tritici)
Septorioza spicelor (Phaeosphaeria nodorum)
Fuzarioza( Fusarium spp)

0.6 Apariţia spicului până la începutul înfloritului   
(BBCH 51-BBCH 61 )

Orz

Rugina (Puccinia hordei)
Făinarea (Blumeria graminis)
Arsura frunzelor (Rhyncosporium secalis )
Pătarea reticulară (Pyrenophora teres)

0.6 Final de înfrăţire până la al doilea internod    
(BBCH 29-BBCH 32 )

Rugina (Puccinia hordei)
Făinarea (Blumeria graminis)
Arsura frunzelor (Rhyncosporium secalis )
Pătarea reticulară (Pyrenophora teres)

0.6 Apariţia spicului până la începutul înfloritului  
(BBCH 51-BBCH 61 )

Tebuconazol 250 EW comparat cu  STARPRO


