
PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINŢELOR

Bunker®

Produs pentru tratarea semințelor cerealiere 
cu eficacitate înaltă și econom în combaterea 
infecțiilor din semințe și sol

Substanța activă:
Tebuconazol, 60gr/l

Forma preparativă:
Suspensie concentrată.

Proprietățile produsului:
• Spectru larg de acţiune
• Acţiune sistemică înaltă
• Protecţie îndelungată
• Norma de consum redusă
• Forma preparativă high-tech

Spectrul de acțiune:
Malura comună,Tăciune, Septorioza grîului, Tăciunele or-
zului,Helmitosporioza şi Putregaiul fuzarian al rădăcinilor, 
Mucegaiul seminţelor de grîu şi orz, Mucegaiul de zăpadă 
al grîului.

Viteza de acțiune și perioada de protecție:
Asupra infecţiei seminale acţionează deja după 2 - 4 ore 
după însămânţarea. Asigură o protecţie completă împotriva 
infecţiei internă şi de suprafaţă a seminţei, Eficient împo-
triva putregaiurilor rădăcinilor (bazală) şi infecţiei frunzelor 
în fazele iniţiale de creştere şi dezvoltare plantelor pînă în 
faza de înfrăţire a culturii. Bolile spicului care apar în faze 
de dezvoltare mai tîrzii (Mălura şi Tăciunea) sun controlate 
prin tratarea seminţelor. Deoarece produsul are eficienţă 
nu doar de protecţie dar şi de vindecare, este asigura-
tă suprimarea eficientă a infecţiei chiar şi după apariţia 
simptomelor.

Recomandări pentru utilizare:
Tratarea seminţelor se face preventiv sau imediat înainte 
de semănat. Seminţele cerealelor de toamnă  proaspăt 
recoltate trebuie prelucrate nu mai târziu de 2 - 5 zile pînă 
la semănat.
Pentru tratare se recomandă să se folosească seminţe 
curăţate de praf şi impurităţi, asigurând astfel o mai bună 
aderenţă şi calitate a tratării.Calitatea tratamentului se ve-
rifică după intensitatea coloraţiei seminţelor

Compatibilitatea:
Bunker® asigură o protecţie eficientă a seminţelor şi plan-
telor proaspat răsărite de complexul de agenţi patogeni. În 
acest caz, nu necesită consolidarea acţiunii fungicide dato-
rată altor produse. Bunker® este compatibil în amestecurile 
cu insecticidele Tabu®, * Tabu® Neo.

Norma de consum a soluție de lucru:
Pentru tratarea 1 t de seminţe se va utiliza 10 l soluţie de 
lucru.

Ambalaj: 
canistră 5 l.

Cultura Obiectul nociv Norma de consum l/t

Grâu și orz Mălura comună, tăciunele zburător, putregaiul rădăci-
nilor, fuzarioza și helmintosporioza 

0,4 - 0,5

Recomandări pentru utilizare:


