
Fungicyd o długotwałym i szerokim spektrum działania z grupy 
strobiluryn mający na celu ochronę pszenicy i jęczmienia przed 
chorobami liści i kłosa oraz rzepaku, kukurydzy, ziemniaka i warzyw.

SKUTECZNIE ZWALCZA 
NAJWAŻNIEJSZE CHOROBY
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Substancja aktywna: azoksystrobina 250 g/l
Formulacja: płynny koncentrat zawiesinowy (SC) do rozcieńczania 
                    z wodą

KORZYŚCI

  Szerokie spektrum zwalczanych chorób i długi okres ochrony
 Działanie zapobiegawcze przez okres 3 do 8 tygodni.
 Idealny do mieszanin z triazolowymi fungicydami.
 Wyraźny efekt zieloności. Zwiekszona intensywność foto- 

 syntezy, lepsze wykorzystanie wody i azotu oraz wolniejsze  
 starzenie się roślin.

 Większy plon o większej MTZ.
 Wysoka skuteczność w przypadku wszystkich głównych  

 chorób liści i kłosa u zbóż: rdza, septorioza, mączniak, fuzarioza.
 Zmniejsza pojawianie się brązowych końcówek na jęczmieniu  

 browarnym.
 Ma znakomity efekt w rzepaku przeciwko zgniliźnie twardzi- 

 kowej i czerni krzyżowych. 
 Ma istotny wtórny wpływ na szarą pleśń.

Plamistość siatkowa jęczmienia

Rynchosporioza zbóż

Septorioza paskowana liści

Rdza zbożowa

Septorioza plew

AzoGUARD

Czerń krzyżowychMączniak prawdziwy zbóż i traw Zgnilizna twardzikowa
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ZALECENIA DO STOSOWANIA

Uprawa Choroba
Zarejestrowana 
dawka i liczba 

aplikacji
Zalecenia i uwagi

Pszenica

Mączniak prawdziwy zbóż
i traw, brunatna plamistość 
liści, rdza brunatna pszenicy, 
septorioza paskowana liści, 
septorioza plew, fuzarioza 
kłosów

Do 1 l/ha, 
2× w sezonie 
wegetacyjnym

Stosujemy zapobiegawczo lub na początku wystąpienia objawów. W celu 
poprawy skuteczności i zapewnienia efektu interwencyjnego zalecamy 
połączenie AzoGUARD 0,4–0,5 l/ha + epoksykonazol 0,4–0,6 l/ha lub te-
bukonazol 0,7 l/ha. Termin stosowania od początku strzelania w źdźbło 
do końca kwitnienia (BBCH 31–69). Wykonać można dwa zabiegi w od-
stępach 14–28 dni. Wczesną wiosną w celu regeneracji po zimie zaleca 
się zastosowanie CereaSTART 2 l/ha. Zaleca się łączne stosowanie razem 
z nawozem dolistnym NitroTOP 5–10 l/ha w celu lepszego wykorzystania 
efektu zieloności bez ryzyka przypalnia liści.

Jęczmień

Mączniak prawdziwy zbóż 
i traw, plamistość siatkowa 
jęczmienia, rynchosporioza 
zbóż, rdza karłowa jęczmie-
nia, fuzarioza kłosów, czerń 
zbóż

Do 1 l/ha. 
2× w sezonie 
wegetacyjnym

Stosujemy zapobiegawczo lub na początku wystąpienia objawów. W celu 
poprawy skuteczności i zapewnienia efektu interwencyjnego zalecamy 
połączenie AzoGUARD 0,4–0,5 l/ha + epoksykonazol 0,4–0,6 l/ha lub te-
bukonazol 0,6–0,7 l/ha. Termin stosowania od początku strzelania w źdźbło 
do końca krzewienia (BBCH 31–59). W odmianach browarnych zabieg wy-
konujemy na początku strzelania w źdźbło nie dopuszczając do silnej presji 
chorób. Wykonać można dwa zabiegi w odstępach 12–21 dni. Razem z re-
gulatorami wzrostu (BBCH 31–39) zalecamy zastosowanie OligoSTART 0,5 
l/ha z nawozem CereaSTART 1,5–2 l/ha w celu lepszego odżywienia roślin. 
W okresach suszy zastosowanie fungicydów strobilurynowych w fazie do 
liścia flagowego przedłużają wegetację i eliminują ryzyko przedwczesnego 
starzenia się tkanek. Wcześnie dojrzewające rośliny charakteryzują się 
drobnym ziarnem o wyższej zawartości białka. 

Rzepak 
ozimy

Czerń krzyżowych, szara 
pleśń, sucha zgnilizna 
kapustych, zgnilizna 
twardzikowa

Do 1 l/ha. 
1× w sezonie 
wegetacyjnym

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierw-
-szych objawów czerni krzyżowych lub zgnilizny twardzikowej od początku 
do końca fazy kwitnienia, najlepiej w momencie pierwszych spadających 
płatków (BBCH 61–69), Można stosować łącznie z insektycydami. Jedno-
cześnie zaleca się dodanie płynnego nawozu dolistnego OilSTART 3–5 l/ha 
gdyż rośliny niedostatecznie zaopatrzone w siarkę słabiej kwitnią, zawiązu-
ją łuszczyny z mniejszą liczbą nasion lub łuszczyny są puste.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące 
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

AzoGUARD  1 l

RZEPAK OZIMY

55/57 61 63-65 69 89BBCHBBCH

JĘCZMIEŃ AzoGUARD 0,4–0,8 l 

JĘCZMIEŃ I PSZENICA

3231 37 45 49 51 59 61-69

PSZENICA AzoGUARD 0,4–0,8 l

Agrosklep Kościan  tel. 696 803 011     
Agrosklep Gołańcz  tel. 660 037 689     
Agrosklep Strzelin  tel. 696 803 130 

Siedziba
Soufflet Agro Polska Sp. z.o.o
ul. Szwajcarska 13, 61 - 285 Poznań
tel. / fax 61 650 10 35   


